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Determinação da disposição a pagar pela água de rega na região do Alentejo 

 
Gonçalo C. Rodrigues1,2, Francisco G. da Silva2, José C. Coelho2 

 
1LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Instituto Superior de Agronomia  
2Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal 
gcrodrigues@isa.ulisboa.pt 

 
 

Resumo 
O regadio é fundamental para a agricultura do sul da Europa dado o seu clima árido e 
semiárido. Torna-se de elevada importância melhorar a gestão da rega para garantir o uso 
sustentável dos recursos, principalmente em regiões onde uma escassez hídrica se torna 
recorrente. Por forma a promover um uso mais sustentável do recurso, nos Perímetro de Rega 
Coletivos é cobrado um preço à água consumida que cubra, por um lado, os custos operação 
e de manutenção da infraestrutura, e, por outro lado, os custos ambientais da sua utilização. 
O presente estudo tem como objetivo determinar a disposição dos agricultores em pagar pela 
água de rega, pelo método do valor residual da água (VRA), em seis Perímetros de Rega do 
Alentejo – Campilhas e Alto Sado, Lucefecit, Odivelas, Roxo, Vale do Sado, e Vigia – e para as 
culturas mais representativas da região – Amendoal, Cereais (exceto  milho), Frutícolas, 
Hortícolas, Milho, Girassol, Pastagens e Forragens, Olival, Vinha e Arroz. O VRA é uma 
abordagem dedutiva, que permite estimar o rendimento do uso da água, através da 
determinação do rendimento da empresa agrícola ao qual é subtraído os custos dos fatores 
de produção empregues e os custos de oportunidade do uso dos recursos próprios que não a 
água. Genericamente, o VRA pode ser definido pela equação  

VRA= 
(Y × PY) – [(PF × XF ) + (PR × XR ) +(P  × XC ) + (PT × XT )]

XA
 

onde Pn é o preço de cada variável, Y é a produção obtida, F são os fatores de produção 
consumidos, R são os recursos humanos, C é o capital, T são outros recursos naturais, como a 
terra, e A é a água consumida. O VRA será usado, não apenas para avaliar a disposição dos 
agricultores em pagar pela água, mas também para comparar este valor com o preço da água 
praticado em cada Perímetro de Rega, de forma avaliar as atuais práticas culturais são 
suficientes para cobrir todos os custos de produção, incluindo a água. 
Para cada cultura foram definidos os custos médios dos fatores de produção (mão de obra, 
fatores de produção, equipamentos, instalação da cultura, energia, custo da terra e outras 
despesas gerais) e rendimento médio obtido, assumindo que cada exploração, 
independentemente do Perímetro de rega em que se insere, adota práticas culturais 
semelhantes. Também, para cada cultura, foi considerada um volume média de água de rega 
aplicado, com base nos valores médios contabilizados em cada Perímetro de Rega. 
Os resultados demonstram que as culturas Melão, Tomate, Cebola, Olival em Sebe, Pêssego e 
Amendoal apresentam valores de VRA superiores ao preço da água cobrado pelas Associações 
de Regantes. Destas culturas, o Melão e o Amendoal são as que apresentam os valores mais 
elevados, podendo ser explicado pelos elevados preços da produção atualmente praticados. 
Contrariamente, as culturas de Trigo, Girassol, Pastagens e Forragens, Olivais Intensivos e 
Arroz produzem um VRA inferior ao preço da água atualmente praticado. Quanto ao Milho e 
à Vinha, os resultados não são conclusivos sobre a sua adequação a todos os Perímetros de 
Rega. 
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Os resultados deste estudo podem servir como uma ferramenta para os gestores dos 
Perímetros de Rega decidirem sobre como a água de rega deve ser tarifada. Também, fornece 
valores padrão para as culturas mais representativas da região, permitindo fornecer apoio a 
novos agricultores sobre qual cultura deve ser cultivada nesses Perímetros de Rega. 
 
Palavras Chave: Método do Valor Residual, Disposição a Pagar, Perímetros de Rega, Culturas 
de Regadio. 
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As imagens espectrais dos satélites Sentinel 2 do programa Copernicus da ESA (Estação 
Espacial Europeia) podem ser usadas para estimar índices de vegetação que relacionam os 
dados espectrais com parâmetros que refletem o vigor das culturas, como sejam a biomassa, 
a área foliar ou a intensidade do verde. O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), um 
dos Índices de Vegetação mais conhecidos, permite avaliar o vigor das culturas e estimar o 
seu rendimento potencial. Esta análise pode ser complementada com dados obtidos por 
deteção próxima com vários sensores, como sejam, por exemplo, os medidores de clorofila, 
que fornecem informação de forma expedita e em tempo real. 
 
Este estudo consistiu na monitorização de uma cultura de cevada dística regada por center-
pivot na Herdade do Monte Novo e Figueirinha, Beja, sul de Portugal. Para tal procedeu-se à 
avaliação do vigor da cultura recorrendo às imagens NDVI dos satélites, recolhidas em 
intervalos de cinco dias, e a medições feitas no campo com sensores portáteis, em concreto 
com um sensor NDVI Trimble GreenSeeker e com um medidor da concentração relativa de 
clorofila Minolta SPAD-502 Plus. Foi objetivo deste trabalho fazer a comparação entre os 
dados fornecidos pelos diferentes sensores, estabelecer a sua correlação com a produção de 
grão da cevada e assim validar reciprocamente os dados fornecidos pelos sensores. 
 
Os resultados mostraram uma elevada e positiva correlação entre os valores NDVI das 
imagens de satélite e os valores medidos pelo sensor NDVI portátil e destes dois com o 
rendimento em grão da cevada. Verifica-se assim que as imagens NDVI podem ser uma 
ferramenta muito útil para estimar o rendimento potencial das culturas. Com as imagens de 
satélite NVDI foi possível detetar com bastante precisão a variabilidade existente no 
desenvolvimento da cultura e no seu potencial produtivo e que vai permitir adequar a 
aplicação dos fatores de produção em função da variação desse potencial no espaço de cada 
parcela cultivada. 
 
Palavras-chave: Agricultura inteligente; Cevada dística; Imagens de satélite; NDVI; Medidor 
de clorofila 
Agradecimentos: Trabalho realizado no âmbito do Projeto INNOACE (Innovación abierta e 
inteligente en la EUROACE, Projeto 0049_INNOACE_4_E), Tarefa 2.1.3 (Gestão agronómica 
inteligente baseada em sistemas remotos de observação da Terra), financiado pelo FEDER 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). É também uma contribuição para o projeto 
UIDP/04035/2020, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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S. Ferreira1, J.M. Sánchez3, J.M. Gonçalves1 
 

1 IPC Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra, Coimbra. Email: susana.ferreira@esac.pt; 
jmmg@esac.pt 
3 UCLM Universidade de Castilla-La Mancha, Instituto de Desarrollo Regional, Albacete, Espanha. Email: 
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Resumo 

A produção agrícola sustentável, aliada à poupança de água, mas sem comprometer a 
produção de alimentos demandados por uma população em crescimento, é um desafio atual, 
exigindo um compromisso eficaz entre eficiência económica, equidade social, 
sustentabilidade ambiental e segurança. O regadio desempenha um papel importante na 
agricultura, com impacto na produtividade da terra e na prosperidade económica dos 
agricultores. A gestão da água é complexa, pressionada para melhorar a eficácia dos sistemas 
existentes, mas exigindo conhecimento, investimento e a participação dos agricultores para 
se adaptarem a cada contexto particular de poupança de água. A gestão da água em regadio 
beneficia com as imagens de satélite, proporcionadas pela deteção remota, que fornecem 
informação atualizada sobre o solo, as culturas e a água, em harmonia com as exigências da 
agricultura de precisão. No contexto da gestão da água, a deteção remota pode ter diversas 
aplicações, tais como: i) mapeamento das áreas regadas, para identificação de culturas; ii) 
monitorização do desenvolvimento da cultura, da aplicação de fertilizantes e da 
evapotranspiração cultural, permitindo apoio a tecnologias de agricultura de precisão pelo 
agricultor; iii) assessoria da rega e apoio à gestão, relativamente a infraestruturas, energia e 
recursos hídricos; iv) análise do impacto socioeconómico da variação espacial da distribuição 
da água. 
 
Os recursos da informação de satélite têm-se desenvolvido e atualmente são utilizados os 
satélites Sentinel-2A e 2B, operados pela Agência Espacial Europeia, no âmbito do programa 
Copernicus da Comissão Europeia, bem como o Landsat 8, com a parceria da NASA/ Programa 
USGS. Tanto o Sentinel-2 (com resolução espacial de 10-20m VNIR, e com resolução temporal 
de 2-3 dias) como o Landsat 8 (resolução espacial de 30m VNIR e 100m TIR, com resolução 
temporal de 8-15 dias) oferecem uma visão aprofundada sobre a dinâmica da Terra, sem 
custos e em tempo real. De forma complementar, destaca-se a existência de uma plataforma 
webGIS projetada pelo Instituto de Desarrollo Regional (IDR), da Universidade de Castilla La-
Mancha (UCLM), denominada de SpiderwebGIS, que permite a gestão das imagens de satélite, 
disponibilizando a informação para a comunidade de forma simples e acessível. 
 
Esta comunicação apresenta um estudo para avaliar o potencial da deteção remota na gestão 
da rega num aproveitamento hidroagrícola, visando a melhoria da gestão da água nas 
parcelas, da responsabilidade dos agricultores, e na distribuição coletiva, por associação de 
regantes. A metodologia a adotar considera observações espaciais à escala local de clima, solo 
e parâmetros vegetais e produtividade, para obter informação para calibrar e aferir modelos 
baseados nas imagens satélite. Deste modo, poder-se-á aplicar esta informação espacial de 
modo sistemático ao longo do tempo, para apoio à gestão agrícola e otimizar o uso da água, 
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energia e recursos económicos. Este estudo está a ser desenvolvido no Aproveitamento 
Hidroagrícola do Vale do Lis e serão utilizadas as imagens do Sentinel-2A e 2B e Landsat 8, 
complementadas com a utilização de outros recursos de deteção remota, tais como drones, 
equipados com câmaras hiperespectrais, multiespectrais, térmicas e fotogramétricas. Este 
estudo tem o apoio do IPC e da UCLM e é integrado nas atividades do Grupo Operacional para 
a Gestão da Água no Vale do Lis. 
 
Palavras Chave: Deteção remota, Sentinel-2A e 2B, Landsat 8, gestão racional da água, 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis. 
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VARIAÇÃO DA REFLETÂNCIA ESPECTRAL DE OLIVEIRAS EM RESPOSTA À REGA 

DEFICITÁRIA DAS VARIEDADES CV. COBRANÇOSA, MADURAL E VERDEAL 
TRANSMONTANA  

P. Marques1,2, Luís Canas1 e Anabela Fernandes-Silva1,2 
1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta dos Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal; pedro.marques@utad.pt; 
thyago.rodrigues@utad.pt; al62695@utad.eu; anaaf@utad.pt 
2 Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta 
dos Prados, 5000 Vila Real, Portugal 

 
Resumo 

No cenário atual de aquecimento global e consequente escassez de água, tornou-se essencial 
a criação de estratégias para otimizar o uso de água na agricultura. Assim, estratégias de rega 
deficitária apresentam-se como uma solução para o uso sustentável da água. Contudo, é 
necessário efetuar uma monitorização da resposta da cultura sob esta estratégia através de 
indicadores de stress hídrico como conteúdo relativo em água (RWC) e potencial hídrico da 
folha (ΨF). 
O objetivo deste trabalho foi o de analisar resposta da refletância espectral de oliveiras das 
variedades Cv. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana sob rega deficitária contínua, 
fornecendo à planta um volume de água equivalente a 30% (SDI30) da estimativa da 
evapotranspiração da cultura (ET). Os olivais em estudo estão localizados nos concelhos de 
Mirandela e Alfândega da Fé, no distrito de Bragança. As medições da refletância foram 
realizadas em meados de agosto através do uso de um espectrómetro infravermelho (400-
1000 nm) em 15 folhas de cinco oliveiras aleatórias sob rega deficitária e em condições de 
conforto hídrico (FI).  
Os resultados mostraram que nas três variedades, as oliveiras do SDI30 possuíam maiores 
valores de refletância que as oliveiras do FI, sendo as diferenças mais significativas registadas 
no espectro do verde (550-590 nm) e no espectro do infravermelho (740-1000 nm). 
Relativamente ao espectro do verde (570 nm), destacou-se a Cv. Cobrançosa apresentando os 
valores mais elevados, de 14 e 21%, nos tratamentos FI e SDI30, respetivamente. Nos mesmos 
tratamentos, as Cvs. Madural e Verdeal Transmontana obtiveram reflectâncias semelhantes 
de 11 e 14%. Relativamente ao espectro do infravermelho (900 nm), nas três variedades, o FI 
exibiu valores máximos de refletância semelhantes de 70%. Já no SDI30, a Cv. Cobrançosa 
apresentou os valores mais elevados (75%), o que correspondeu a um aumento de 7% em 
relação ao FI. As Cvs. Madural e Verdeal Transmontana apresentaram valores de 72 e 73% no 
SDI30, correspondendo a um aumento de 3 e 4%, respetivamente. Assim, é possível aferir que, 
em relação à variação da refletância espectral, a Cv. Cobrançosa revelou ser a variedade com 
maior impacto, registando maiores diferenças entre estratégias de rega. Por outro lado, a Cv. 
Madural foi a que apresentou as menores diferenças entre os dois tratamentos. Estas 
diferenças foram correspondidas pelos indicadores de estado hídrico. Na Cv. Cobrançosa os 
valores de RWC variaram entre 76% no SDI30 e 96% no FI, a que corresponderam valores de 
ΨF, ao meio dia solar, de -4,5 MPa e -2,3 MPa. Como verificado na refletância espectral, a Cv. 
Madural foi a que apresentou menores diferenças entre estratégias de rega com valores de 
RWC de 89 e 86% e ΨF de -2,4 e -2,9 MPa, respetivamente, no FI e SDI30. Na Cv. Verdeal 
Transmontana, os valores dos mesmos indicadores foram de 93 e 85%, -1,8 e -2,8 MPa.  
Assim, a refletância espectral apresenta-se como um método com potencial para monitorizar 
o estado hídrico das oliveiras e como uma ferramenta para a gestão de rega. 
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Palavras Chave: gestão de rega, agricultura de precisão, espectroscopia, estado hídrico  
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Resumo 
 

O PROJETO TEJO prevê a rega de 300.000 ha nas regiões do Vale do Tejo, Beira Baixa, Setúbal 
e Oeste. 

No presente documento analisam-se, em primeiro lugar, as necessidades de água para rega e 
outras utilizações, no curto, médio e longo prazo, tendo em conta os modelos culturais 
possíveis, a tecnologia de rega e as alterações climáticas previsíveis. 

Em seguida estudam-se as disponibilidades hídricas da bacia e a sua evolução futura, tendo 
em consideração, por um lado, o respetivo coberto vegetal e a sua evolução futura e, por 
outro lado, as alterações climáticas. 

Finalmente faz-se o balanço entre necessidades e disponibilidades, tendo em conta a 
capacidade de armazenamento já existente e a criar, no sentido de verificar se a água 
disponível é suficiente para, garantindo sempre os caudais ambientais, fazer face às 
necessidades de água para rega, abastecimento urbano, industrial e turístico. 

 
 
Palavras Chave: Tejo Rega, Recursos Hídricos, Alterações Climáticas 
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Resumo 
 

Avaliações recentes concluem que as Barragens do EFMA podem não conseguir responder, a 
médio/longo prazo, às necessidades de água da sua área de influência, incluindo a Nova Área 
de Expansão, os Regantes Precários e o abastecimento dos Perímetros envolventes, 
nomeadamente Odivelas, Roxo, Alto e Baixo Sado, Lucefecit e, eventualmente, Caia. 

No presente documento comparam-se duas soluções possíveis para o reforço de caudais do 
Alqueva: Dessalinização e Transferência a partir do rio Tejo. 

Dessalinização - Solução que já vem sendo falada, e corresponde ao uso de água dessalinizada, 
mediante instalação de Central Dessalinizadora no rio Guadiana, a jusante, e Bombagem e 
adução em Canal de Encosta para montante, até ao EFMA. 

Transferência a partir do rio Tejo - Solução antiga, atualmente não falada talvez por ser 
“politicamente incorreta”, e corresponde à transferência de água do rio Tejo, mediante 
Bombagem a partir da Barragem do Fratel e adução em Canal de Encosta, passando por Niza, 
Portalegre e Monforte e entrando na bacia do Guadiana na zona da albufeira da barragem do 
Caia. 

Conclui-se, no final, que a Solução Dessalinização, para além do problema da entrega dos 
efluentes ultrasalinos, é várias vezes mais cara do que a Solução Transferência, que apresenta 
ainda outras vantagens, como seja o abastecimento do Alto Alentejo e o reforço dos caudais 
das barragens de Montargil e Maranhão e da futura barragem do Crato. 

 
 
Palavras Chave: Alqueva, Alto Alentejo, Recursos Hídricos, Dessalinização, Alterações 
Climáticas 
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Resumo 

Em regiões semi-áridas, onde a escassez hidrica se tornou um problema real, as barragens 
representam a mais importante forma de armazenamento e abastecimento de água, 
possibilitando o desenvolvimento de algumas atividades económicas nas suas regiões de 
influência, como é o caso da agricultura. A mudança do uso do solo, associada à intensificação 
de áreas de regadio, pode potenciar a utilização de adubos e fitofármacos, o que, a médio-
longo prazo, pode comprometer a qualidade da água das barragens.  

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água de rega na 
Barragem da Lage e Reservatório dos Montinhos (Aproveitamento Hidroagrícola Brinches-
Enxoé) e em oito hidrantes incluídos nas parcelas que estão a ser monitorizadas no âmbito do 
projeto FitoFarmGest (H5, H6, H7, H16, H21, H22, H23 e H33), durante a campanha de rega 
de 2018. Nessa avaliação, foi considerada a legislação Portuguesa (Decreto-Lei nº 236/98, 
Anexo XVI), no que respeita aos parâmetros químicos, e a Diretiva 2013/39/EC no que respeita 
às concentrações de fitofármacos. As concentrações de azoto total (TN) na Barragem da Lage, 
indicam valores acima do limite indicativo para águas eutrofizadas (TN>1.5mg L-1; Dodds et 
al., 1998), durante o período seco (julho). Em relação ao azoto amoniacal (NH4

+), os valores 
na massa de água foram sempre superiores a 0.05 mg L-1, o que pode indicar episódios de 
ausência de oxigénio, que originam uma redução no processo de nitrificação e um aumento 
da concentração de NH4

+. No que respeita aos parâmetros legislados para avaliação da 
qualidade da água de rega, as concentrações de manganês (Mn), foram as que apresentaram 
maior variabilidade, com valores superiores ao Valor Máximo Recomendado (VMR = 0.2 mg L-

1) em todos os hidrantes, em julho, e superiores ao Valor Máximo Admissível (VMA = 10 mg L-

1) em H5, H6 e H33 em dezembro. Os fitofármacos detetados em concentrações mais elevadas 
foram a bentazona (total quantificado 626 ng L-1) e o tifensulfurão-metilo (total quantificado 
738 ng L-1). Relativamente à avaliação temporal, as concentrações mais elevadas de 
fitofármacos foram atingidas em abril, o que pode estar relacionado com o período da sua 
aplicação nas diferentes culturas.  
 

 
Palavras-chave: Perímetro Brinches-Enxoé, Qualidade de água de rega, Fitofármacos. 
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Resumo 

O REUSE é um projeto desenvolvido pelo consórcio constituído por AdP Serviços, AgdA, 
COTR, EDIA, EFACEC e ISA, apoiado pelo Fundo Ambiental, que visa promover a economia 
circular e a utilização de água para reutilização (ApR) na rega agrícola no Alentejo - região 
caraterizada por baixa precipitação e, simultaneamente, elevada intensidade de agricultura de 
regadio - através do recurso a tecnologias ambientalmente sustentáveis e de baixo custo, mas 
também pela criação de conhecimento e desenvolvimento de ações de comunicação sobre a 
reutilização de água. 

A metodologia adotada tem como objetivo a reutilização de forma segura e adaptada ao uso em 
causa, suportada por uma análise de custo-eficácia. O projeto tem ainda como pilar a economia 
circular, pretendendo promover a reutilização e recuperação de água e nutrientes, assim como 
o recurso a fontes de energia renováveis.  

O REUSE servirá como caso de estudo para aplicação dos conceitos estabelecidos no recente 
Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que estabelece o regime jurídico de produção de água 
para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização, 
assim como para utilização da metodologia de avaliação do risco apresentada na proposta de 
Guia para a Reutilização elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

O REUSE pretende potenciar a utilização de ApR na agricultura, tendo como objetivo: 

 Estudo de tecnologia de desinfeção de baixo custo com aproveitamento de recurso 
renovável (tratamento solar); 

 Análise do desenvolvimento da cultura regada com ApR; 

 Avaliação da eventual poupança na dosagem de fertilizantes minerais; 

 Análise do eventual impacto da utilização de ApR nos diferentes recetores ambientais; 

 Aplicação da abordagem fit for purpose - solução que prevê a produção de água 
tratada com qualidade adequada ao fim a que se destina, garantido a proteção da 
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saúde pública e ambiente. Uma abordagem caso-a-caso suportada por uma 
metodologia de avaliação do risco (saúde e ambiente); 

 Avaliação da eficácia das barreiras naturais ao longo do sistema de transporte, 
minimizando as vias de exposição diretas e indiretas. 

 

O projeto é constituído por 3 eixos: 

Eixo 1 Piloto de demonstração de produção de ApR com recurso a tecnologia de desinfeção 
solar e sua utilização na rega gota-a-gota de romãzeiral 

No eixo 1 pretendeu-se testar um sistema de produção de ApR a partir de águas residuais 
tratadas provenientes da ETAR de Beja, com recurso a tecnologia de desinfeção solar. A 
eficiência de tratamento foi avaliada através de um programa de monitorização dos parâmetros 
físico-químicos e biológicos indicadores da qualidade da água. Tendo sido avaliados os 
impactos da ApR ao nível da qualidade dos recetores água e solo, ao nível da cultura e no 
sistema de rega. 

O local de aplicação da ApR situa-se no monte Olival do Miguelito, a cerca de 1,2 km da ETAR, 
num romãzeiral jovem com sistema de rega gota-a-gota, permitindo a comparação da 
performance ambiental e económica da ApR com a situação de referência (rega com água de 
furo). 

Neste eixo já se obtiveram alguns dos resultados pretendidos: 

 Determinação das condições de funcionamento e eficiência do sistema de desinfeção 
solar para produção de ApR, à escala laboratorial e pré-piloto; 

 Conclusão e aprovação do exercício de avaliação do risco que integra o processo de 
licenciamento. 
O exercício final concluiu que o risco associado aos recetores saúde e 
ambiente/recursos hídricos é desprezável de acordo com a classificação estabelecida 
no Guia para a Reutilização e que a classe de qualidade de água a utilizar na rega do 
pomar de romãs pode ser entre a classe C e D conjugada com a aplicação de um 
conjunto de barreiras (medidas de prevenção) e de boas práticas; 

 Caracterização da situação de referência (solo, água e cultura); 
 Ensaios de diferentes condições de funcionamento do piloto instalado na ETAR de 

Beja; 
 Fornecimento de ApR ao agricultor – campanha de rega 2020. 

 

Eixo 2 Piloto de demonstração na interface da ETAR de Alvito com as infraestruturas de 
irrigação que permita esclarecer a dinâmica das barreiras criadas pela diluição e 
transporte da água até ao perímetro de rega 

No eixo 2 pretendeu-se estudar o efeito de diluição, autodepuração e decaimento natural na 
qualidade final da água, de modo a esclarecer a dinâmica das barreiras criadas por estes 
processos ao longo do transporte até ao perímetro de rega e o seu contributo para o controlo do 
risco da reutilização da água. 

A área de estudo foi a bacia hidrográfica da albufeira de Odivelas na zona de influência da 
descarga da ETAR de Alvito. 
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O piloto de Alvito foi monitorizado mensalmente de novembro de 2019 a setembro de 2020, 
exceto no mês de abril de 2020, devido à suspensão do projeto durante o estado de emergência 
nacional (pandemia Covid-19). Neste momento o Consórcio encontra-se a validar e a analisar 
os resultados obtidos da campanha de monitorização. 

 

Eixo 3 Campanha de comunicação para promoção da eficiência hídrica no regadio e 
demonstração de casos de sucesso na reutilização nesta atividade e divulgação do 
conhecimento gerado nos dois pilotos, envolvendo os principais stakeholders 

O eixo 3 resulta da necessidade de sensibilizar a comunidade para a importância da reutilização 
da água residual na atividade de regadio. Tem sido operacionalizado através de várias ações e 
meios de comunicação dirigidos aos principais atores da atividade agrícola e do setor. 

 

Palavras-chave: Água para reutilização; Desinfeção solar; Fit-for-purpose 
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Resumo 

O recurso à energia fotovoltaica através do seu autoconsumo tem permitido a alguns circuitos 
hidráulicos do EFMA a redução significativa dos custos energéticos através da diminuição dos 
consumos de energia elétrica com origem na rede, o aumento da eficiência energética e a 
sustentabilidade das próprias instalações. Além disto, possibilita uma maior independência da 
flutuação dos preços de mercado da energia elétrica.  
O Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega e o Circuito Hidráulico da Cabeça 
Gorda-Trindade e Respetivo Bloco de Rega pertencentes ao EFMA, são dois exemplos onde o 
aproveitamento de infraestruturas existentes nos quais estão inseridos contribuiu para a sua 
autossustentabilidade com recurso à radicação solar existente no nosso território. Portugal 
continental apresenta um índice global anual de radiação solar de 1650 kWh/m², sendo no 
Sul, Alentejo e Algarve, onde se registam as melhores condições ao nível de disponibilidade 
de recurso solar. 
Para cada um dos circuitos foram efetuados estudos de base atendendo aos consumos 
energéticos atuais com o objetivo de estimar os consumos futuros previstos após 
instalação/funcionamento dos circuitos em causa, para o ano horizonte de projeto, bem como 
a potência máxima da instalação das centrais fotovoltaicas e os diagramas de carga para a 
situação mais desfavorável, ou seja, no mês onde existem maiores consumos de energia. 
Para além disso, foi ainda avaliada a possibilidade da energia excedente produzida pelas 
centrais fotovoltaicas, fora dos períodos mais intensos das campanhas de rega, ser injetada 
na rede elétrica de serviço público (RESP) através de um contracto de venda de energia com 
o comercializador. 
Analisadas as viabilidades técnicas quanto ao tipo de solução de instalação, no solo ou na 
albufeira ou reservatório, vantagens e desvantagens em cada um dos casos, permitiu 
encontrar-se a solução mais adequada. Paralelamente, analisou-se a sua viabilidade 
económica para as diferentes soluções, estimando os custos de investimento e as receitas 
expectáveis, e calculando os principais indicadores económicos. 
Os fatores ambientais, de ordenamento do território e patrimoniais (arqueologia e etnografia) 
foram igualmente analisados na possibilidade de realização destes investimentos. 
Conjugando a análise técnica, económica e ambiental, concluiu-se que, para o caso da Central 
Fotovoltaica da Laje (Circuito Hidráulico de São Bento), a instalação dos painéis fotovoltaicos 
no solo é a mais adequada, ao invés da Central Fotovoltaica do Estácio (Circuito Hidráulico da 
Cabeça Gorda-Trindade) que a instalação mais favorável é na albufeira do reservatório do 
Estácio. 
Assim, a construção destas centrais fotovoltaicas irá permitir aumentar a eficiência energética 
através da redução de consumo de energia com origem na elétrica nacional nas estações 
elevatórias da EDIA, alimentando assim estas infraestruturas. 
Atendendo às características e condicionalismos existentes, preconizou-se as seguintes 
características para as duas Centrais Fotovoltaicas estudadas: 
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 Laje – instalação de um conjunto de 3002 módulos fotovoltaicos no solo junto à 
Estação Elevatória da Laje, com uma potência unitária de 330 Wp, perfazendo a 
potência total de 990,7 kWp, com uma produção média anual estimada de 1,7 GWh; 

 Estácio – instalação de um conjunto de 3030 módulos fotovoltaicos flutuantes no 
Reservatório do Estácio junto à Estação Elevatória do Estácio, com uma potência 
unitária de 330 Wp, perfazendo a potência total de 999,9 kWp, com uma produção 
média anual estimada de 1,6 GWh. 

A Central Fotovoltaica da Laje é constituída por estruturas metálicas, onde a movimentação 
dos módulos fotovoltaicas é realizada por meio de seguidores de um eixo de rotação no 
sentido este/oeste.  
No caso da Central Fotovoltaica do Estácio, as estruturas de instalação dos módulos flutuantes 
são em PEAD, com peças de ligação entre elementos que permitam a construção de uma 
jangada para a instalação dos módulos fotovoltaicos. 
A utilização de centrais fotovoltaicas em aproveitamentos hidroagrícolas assume uma 
importância relevante na redução das faturas energéticas das suas entidades gestores, apesar 
do investimento na construção das mesmas, permitindo assim uma maior sustentabilidade 
ambiental e económica deste empreendimento. 
 
Palavras Chave: Energia, fotovoltaica, consumo, rega. 
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Resumo 

 
Nos últimos anos, a Divisão do Regadio (DIR) da Direção de Serviços do Regadio (DSR) tem 
feito o apuramento anual das culturas e áreas regadas nos aproveitamentos hidroagrícolas 
(AH) sob a tutela da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). O 
trabalho é realizado com base na informação recolhida junto das trinta entidades gestoras, 
através da solicitação do preenchimento de um formulário, disponibilizado no Sistema de 
Informação do Regadio (SIR).  

 

Um dos principais objetivos deste relatório é avaliar a utilização das infraestruturas de rega 
destes aproveitamentos hidroagrícolas. Para isso é utilizado o “Índice de Intensificação do 
Regadio” (iIR), que corresponde à fração entre a área regada total (ArT) e a área beneficiada 
ajustada (Ab), sob a forma de percentagem. Por esta razão, na área regada inclui-se toda a 
área que é regada com recurso às infraestruturas de rega ou águas regularizadas pelo AH, 
incluindo precários, no entanto não se incluem as segundas ocupações culturais, para não 
haver duplicação de área e não inflacionar o índice. Também não são consideradas as áreas 
regadas com água própria. Por outro lado, surge neste contexto a área beneficiada ajustada, 
que exclui áreas que por razões ambientais ou de qualidade dos solos não são passíveis, 
atualmente, de serem regadas ou plenamente utilizadas, o que acontece apenas em quatro 
AH, o de Burgães, com áreas urbanizadas, o de Idanha-a-Nova, com terrenos marginais sem 
aptidão para o regadio, Vale do Sorraia, com áreas de defesa e enxugo, e o AH do Alvor, com 
áreas de sapais e salinas. Um AH que apresente este índice superior a 100%, significa que a 
área total que está a ser regada utilizando as infraestruturas de rega ou as águas regularizadas 
pelo AH é superior à área beneficiada considerada no dimensionamento dessas mesmas 
infraestruturas no aproveitamento hidroagrícola em causa.  
 
Relativamente aos grupos culturais considerou-se: Pomar de Citrinos, Pomar Misto/Outros 
Pomares (inclui os frutos secos), Pequenos Frutos (inclui framboesas, amoras, mirtilos e fisális), 
Olival, Vinha, Arroz, Milho, Outros Cereais (inclui trigo, triticale, aveia e cevada), Tomate, 
Outras Culturas Hortícolas, Culturas Forrageiras (inclui sorgo e feno), Prados e Pastagens 
(inclui lameiros, azevém, luzerna e trevo-subterrâneo), Oleaginosas (inclui girassol, colza, 
amendoim e soja), Flores e Plantas Ornamentais e Outras culturas (temporárias ou 
permanentes). 
 
De acordo com os dados recolhidos, a área regada a nível nacional foi 207.689,2ha, 
demonstrando um aumento de cerca de 9% em relação a 2018 e 57% relativamente a 2013, 
embora não inclua a área regada do AH de Alfândega da Fé. Este aumento deveu-se sobretudo 
ao acréscimo de área regada nos blocos de rega já existentes, com grande destaque para o 
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AH do EFMA que é responsável por cerca de 94% desse crescimento. O valor da área regada 
dentro da área beneficiada voltou a subir para 149.936,3ha (72,19%) e a área regada a título 
precário (fora do aproveitamento) também aumentou para 57.752,9ha (27,81%). A área 
beneficiada ajustada mantém-se desde 2017 com o valor de 233.855,1ha. A nível nacional o 
“Índice de Intensificação do Regadio” foi 87,4%, o que significa um acréscimo de 7,15 pontos 
percentuais, em relação ao ano anterior. Embora este índice seja muito bom, existem 
resultados insatisfatórios nos AH de Macedo de Cavaleiros (19,41%), Idanha-a-Nova (30,09%) 
e Alvega (34,77%), nos quais as disponibilidades hídricas não têm constituído um fator 
limitante para o regadio.  
 
As bacias hidrográficas que apresentam maior expressão em termos de área regada são a do 
rio Guadiana (42,01%), em segundo lugar a bacia do Sado (27,87%) e, em terceiro, a do Tejo 
(18,22%). 
 
Em relação aos grupos culturais, o Olival continua a ser a cultura que apresenta maior área 
regada, tendo aumentado de 35.274ha (26,6%) em 2013 para 87.567,7ha (42,16%) em 2019. 
Neste ano, 73% da área regada de Olival foi no AH do EFMA, representando cerca de 61% da 
área regada total do aproveitamento. Os Pomares, incluindo os Citrinos, pela primeira vez nos 
últimos anos, passaram a ser o segundo grupo cultural mais regado, tendo aumentado de 
7.286,9ha (5,5%) em 2013 para 25.741ha (12,39%) em 2019. O Milho voltou a ser o terceiro 
grupo com maior expressão, tendo aumentado para 23.319,6ha (11,23%). O Arroz passou para 
o quarto lugar, pela primeira vez nos últimos anos, voltando a diminuir para 21.244ha 
(10,23%) e apresentado a sua maior área de cultivo no AH do Vale do Sorraia. As Hortícolas, 
incluindo o Tomate, mantêm o quinto lugar com 14.365,8ha (6,92%), embora tendo diminuído 
novamente em 2019. O Tomate continua a apresentar a sua maior área de produção no AH 
da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Os Prados e Pastagens são o sexto grupo cultural com 
8.642,1ha (4,16%). De seguida encontra-se a Vinha, que continua em sétimo lugar com 
8.304,2ha (4%). Continua no oitavo lugar as Culturas Forrageiras, tendo diminuído novamente 
no último ano para 5.405,6ha (2,6%). Em nono, passaram a estar os Outros Cereais, com 
5.025,9ha (2,42%), que sofreram um aumento de 1.044ha, em relação a 2018. Em 2019, as 
Oleaginosas passaram para décimo, tendo diminuído a área para 3.513,1ha (1,69%), sendo 
que o AH do EFMA foi responsável por 71% desta produção. As Outras culturas diminuíram 
quase para metade em relação ao ano anterior, tendo em 2019 apresentado o valor de 
2.581,5ha, representando 1,24% da área total regada a nível nacional, sendo que apenas 
0,08% são culturas permanentes. Os Pequenos Frutos continuam a ocupar o 12.º lugar com 
1.379ha (0,66%), em que 85% foram cultivados no AH do Mira. As Flores e Plantas 
Ornamentais sofreram novamente um aumento, apresentando atualmente 599,7ha (0,29%), 
tendo sido também o AH do Mira o responsável por 88% da produção total nos AH do grupo 
II. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Regadio, aproveitamentos hidroagrícolas, culturas, áreas. 
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Resumo 
A actividade agrícola de regadio está associada à utilização massiva de fertilizantes e outros 
agroquímicos, devendo garantir um consumo moderado e eficiente da água, bem como a 
preservação das massas de água afetadas. Num cenário de alterações climáticas para o nosso 
país, em que são previsíveis um aumento de temperatura, com maior incidência de 
fenómenos de secas, e uma diminuição da precipitação total anual, conjugadas com uma 
eventual degradação da qualidade da água, o problema da salinização dos solos pode vir a 
constituir um problema agroambiental preocupante, por diminuição da lavagem dos sais do 
solo e a sua evapoconcentração na zona das raízes das plantas. Apesar das melhorias que se 
têm verificado nos últimos tempos relativamente à eficiência na absorção dos adubos, ainda 
se verificam excedentes consideráveis de adubos azotados e fosfatados aplicados nos solos, 
contribuindo a curto e médio prazo para a degradação da qualidade do solo e dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. O objetivo deste estudo é avaliar o impacte do regadio 
na concentração de sais e azoto, e respectiva carga contaminante, no volume de fluxos de 
retorno.  
A área de estudo localiza-se no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina da Idanha. 
Apresenta uma área de 189 hectares, com declives predominantes entre 0 e 4%, solos 
dominantes pertencentes às categorias de Cambissolos e Luvisolos, dedicados 
maioritariamente a agricultura de regadio, sendo as principais culturas o tabaco, milho e 
sorgo. Uma estação hidrométrica e de qualidade da água, assegura a avaliação do escoamento 
e da concentração dos contaminantes sais e azoto, em duas campanhas de rega. A evolução 
da carga contaminante diária de nitratos depende do volume de escoamento e da 
disponibilidade deste nutriente no solo; dada a sua mobilidade no solo e solubilidade na água, 
são arrastados indiferentemente no escoamento superficial e de base. O azoto amoniacal 
revela uma dinâmica diferente, já que tendo uma menor solubilidade e formando um ião 
positivo, é preferencialmente arrastado com os sedimentos e em situações hidrológicas 
relacionadas com caudais mais elevados. 
Relativamente à carga contaminante de sais, foi possível constatar a sua clara dependência 
do volume de escoamento durante todo o período das campanhas de rega estudadas. Os 
resultados obtidos não permitem apurar se o arrastamento de sais é mais elevado quando 
predomina o escoamento superficial ou de base, havendo estudos que apontam para uma 
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maior eficiência do processo quando a água se move no perfil do solo, alimentando 
posteriormente a rede de drenagem natural como escoamento de base. 
Uma análise geral dos resultados permite concluir que a qualidade dos fluxos de retorno, 
relativamente aos contaminantes em estudo, ainda que ligeiramente diminuída, fica longe de 
comprometer o seu uso a jusante, deixando perceber que se a água derivada para a actividade 
agrícola for de boa qualidade, esta não é significativamente degradada quando usada e 
lançada novamente no meio hídrico. As características de solubilidade e mobilidade dos 
contaminantes, a sua disponibilidade no solo, bem como o volume dos fluxos de retorno, 
determinam a dinâmica destes contaminantes ao nível de uma pequena bacia hidrográfica de 
regadio. 
 
Palavras Chave: Agricultura de regadio; aspectos ambientais; bacia hidrográfica agrícola; 
qualidade da água; sais e azoto. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objectivo apresentar a plataforma OMEGA de apoio à gestão das 
albufeiras hidroagrícolas portuguesas. Esta plataforma inclui uma série de ferramentas 
operacionais que permitem ficar a conhecer, em tempo quase real, a quantidade e qualidade 
da água armazenada naquelas albufeiras, os caudais e cargas afluentes, as condições 
meteorológicas nas áreas a montante e as áreas inundadas em situação de cheia. Com exceção 
dos volumes armazenados, cuja consulta pode ser feita para todas as albufeiras hidroagrícolas 
nacionais, as ferramentas operacionais estão implementadas unicamente na bacia 
hidrográfica do Rio Sorraia (o caso de estudo), podendo, no entanto, ser estendidas a outras 
áreas. A plataforma OMEGA pretende assim contribuir para o aumento da eficiência da gestão 
dos recursos hídricos em Portugal, respondendo à crescente procura por parte dos diferentes 
sectores socioeconómicos. 
 
Palavras Chave: Ferramenta operacional; caudal; qualidade da água; MOHID-Land; Sentinel 
2. 
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Resumo 

A variabilidade intra e inter-anual do regime pluviométrico característico do clima 
Mediterrânico pode promover situações de défice hídrico em parte do ciclo de crescimento do 
trigo (Triticum aestivum L.). Esta distribuição desfavorável tende a acentuar-se com as 
alterações climáticas, contribuindo para a imprevisibilidade nas respostas produtivas. Para fazer 
face a estes constrangimentos, são essenciais práticas culturais que permitam estabilizar a 
produção e garantir um uso eficiente dos recursos hídricos disponíveis. 

O uso da água pelo trigo depende da variedade, do estado fenológico, das condições climáticas, 
da disponibilidade de água, do solo e das práticas agronómicas. Uma ajustada disponibilidade 
de água durante fases consideradas críticas no ciclo do trigo, como o emborrachamento ou a 
ântese (floração) não só permite que a planta aumente a taxa de fotossíntese como também 
proporciona melhores condições para a translocação de hidratos de carbono, favorecendo o peso 
de cada grão e, consequentemente, o rendimento da cultura. 

Este estudo é parte de um projeto de I&D em que se avaliaram os efeitos combinados da rega 
e da fertilização azotada com fertilizantes clássicos e fertilizantes de “libertação gradual”, sobre 
a produtividade e a qualidade do grão de trigo mole. O delineamento experimental utilizado 
incluiu 3 tratamentos de regime hídrico (R0 - Sequeiro; R1 - Rega a 100% da Evapotranspiração 
cultural (ETc) ao longo do ciclo da cultura; R2 - Rega a 100% da ETc nas fases identificadas 
como críticas, nomeadamente, início do encanamento, emborrachamento, espigamento e 
enchimento do grão) e 8 tratamentos de fertilização azotada com 180 kg N ha-1 (A1 e A2 – 
fertilizante clássico; A3 e A4 - fertilizante com inibidor da nitrificação; A5 e A6 - fertilizante 
de libertação controlada; A7 e A8 - fertilizante com inibidor da urease). A distinção entre os 
quatro tipos de fertilizantes foi o fracionamento e as datas de aplicação. Estudou-se o efeito do 
regime hídrico sobre a evolução fenológica, a eficiência no uso da água (WUE), a eficiência no 
uso da água de rega (IWUE) e o rendimento na variedade ‘Antequera’, durante dois anos 
agrícolas (2018/2019 e 2019/2020). 

A evolução fenológica e o rendimento obtido nos dois anos de ensaios refletiram a influência 
determinante do volume e distribuição da precipitação, bem como das temperaturas registadas, 
durante os ciclos de crescimento da cultura. Os valores de eficiência de uso da água (1,5 kg m-

3) foram superiores a valores referência mundiais para o trigo. Em sequeiro, a WUE foi 
significativamente superior à das modalidades R2 e R1, que mostraram valores de WUE para 
produção de grão similares. Não se verificaram diferenças significativas nos valores de IWUE 
entre R1 e R2, ou seja, uma estratégia de rega de complemento, em que se forneça água apenas 
nas fases críticas, permite um uso da água de forma igualmente eficiente pela cultura, embora 
recorrendo a volumes menores de rega. 
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Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Rega; Produtividade da água; Rendimento em grão. 

 

Agradecimentos: Este trabalho foi apoiado pelo projeto INTERATrigo (Avaliação do 
rendimento e qualidade em trigo mole em função das interações água-azoto), POCI-01-0145-
FEDER-023262 e LISBOA-01-0145-FEDER-023262 (SAICT- POL/23262/2016), co-
financiado pelo FEDER através do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização (COMPETE 2020), do Programa Operacional Regional de Lisboa e da 
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), e pelo projeto UID/GEO/04035/2020, 
financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 
  



 

 

30 

VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

25 e 27 novembro 2020 
 

 
REGA DE ARROZ COM ÁGUA RESIDUAL TRATADA. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

MICROBIOLÓGICOS E QUÍMICOS EM ENSAIO EXPERIMENTAL. 
 

Isabel M. Duarte1,2, Ana Rita Cardoso1, Helena Marques1, Filipe Melo1, José Borralho1, Kiril 
Bahcevandziev1,2, Teresa M. Vasconcelos1,3, Paula Amador1,2, José M. Gonçalves1, Mário Pina 

Barreto4 
 

1 Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária, Bencanta, 3045-601 Coimbra, Portugal, iduarte@esac.pt, 
rita_cardoso666@hotmail.com, hmarques@esac.pt, fmelo@esac.pt, jborralho@esac.pt, kiril@esac.pt, 
tvasconcelos@esac.pt, paula_amador@esac.pt, jmmg@esac.pt  

2 IIA, Instituto de Investigação Aplicada, CERNAS, Centro de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade. 
3 CEF – IPC, ESAC, Portugal. 
4  AdCL, SA - Águas do Centro Litoral, S.A., Grupo Águas de Portugal, ETA da Boavista, Av. Dr. Luís Albuquerque, 3030-410 

Coimbra, Portugal, pbarreto@adp.pt. 
 

 
Resumo 

Face às mudanças climáticas globais e ao surgimento de um consenso social emergente é hoje 
uma prioridade melhorar as práticas de rega que economizem água. Para fazer face à escassez 
de água, o reaproveitamento de águas residuais tratadas (ART) para rega está a tornar-se um 
problema, pois esta fonte de água é muito significativa, evidenciando os impactos económicos 
positivos, mas que coloca nos campos agrícolas vários riscos para a saúde e o ambiente. Este 
artigo apresenta os resultados preliminares de uma experiência de arroz regado com ART 
realizada nas condições dos Distritos de Rega do Vale do Lis, Portugal, iniciada em 2019. Este 
estudo teve como objetivo avaliar os impactos microbiológicos no arroz regado com ART 
através de um sistema de rega gota-a-gota subsuperficial (GGS), tendo como foco o solo e a 
água de drenagem, num ensaio em vaso. O esquema experimental considerou três 
tratamentos com cinco repetições, nomeadamente: i) a rega por GGS com ART, ii)  a rega por 
GGS com água normal, e iii) e a rega por alagamento contínuo (canteiro) com água normal. Os 
vasos com 15L de solo, semeados com uma variedade tradicional de arroz local, eram 
mantidos ao ar livre. O esquema de fertilização seguiu o usual em condições de campo. A 
frequência de rega variou entre três a cinco vezes por semana para os vasos com GGS e 
canteiro, respectivamente. Foram realizadas medições da textura do solo, volume de água de 
rega, propriedades físico-químicas da ART e da água subterrânea normal aplicada na rega, 
desenvolvimento da cultura e produtividade do arroz. As amostras de água do solo foram 
colhidas após a colheita para análise microbiológica (enumeração de coliformes totais (CT), 
coliformes fecais (CF) e estreptococos fecais (EF), de acordo com os métodos de referência 
analítica.  
 
Os resultados mostraram que a água residual tratada tem um efeito negativo na 
produtividade por apresentar uma elevada condutividade elétrica. Há a referir sobre o 
procedimento experimental que as condições meteorológicas sobre plantas envasadas 
poderão ter afetado a produtividade pelo facto da cultura do arroz ser extremamente sensível 
a temperaturas elevadas em determinadas fases do ciclo. 
Apesar da água residual tratada conter um maior número de coliformes totais e fecais e de 
estreptococos fecais que a água normal de rega, e das respetivas drenagens manterem esta 
característica, verificou-se que as concentrações de coliformes fecais na água de drenagem 
estão abaixo dos valores máximos recomendados na legislação. Estes resultados indicam não 
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haver risco de contaminação microbiológica pelo escorrimento da drenagem de vasos regados 
com água residual tratada. 
Conclui-se que, a rega com ART na cultura do arroz não apresenta riscos acrescidos à Saúde 
Pública, porém o método de rega deve ser adaptado a rega por gota-a-gota sub-superficial 
para evitar o contacto dos humanos e animais a certos contaminantes químicos e 
microbiológicos presentes nesta água e salvaguardar assim a Segurança Alimentar e 
Ambiental. 
 
Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto MEDWATERICE Utilização sustentável da água 
nos agroecossistemas de orizicultura na região mediterrânica (MEDWATERICE-PRIMA-0005-
2018, www.medwaterice.org), Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
 
 
Palavras Chave: Arroz, Água Residual Tratada, impactes microbiológicos, Segurança Alimentar 
e Ambiental 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo a avaliação dos impactos das alterações climáticas (AC) 
e a definição de medidas de adaptação, na gestão da rega do olival superintensivo, num olival 
na região do Alentejo. Iniciou-se este estudo através da recolha de dados climáticos de 
cenários de alteração climática. Consideraram-se dois cenários de AC, um mais otimista 
RCP4.5 e um mais pessimista RCP8.5 para os períodos de 2011-2040; 2041-2070; e 2071-2100. 
O cenário de referência utilizado corresponde ao período de 1971 a 2000. Com base no 
cenário de referência e nas anomalias dos cenários de AC foram produzidas séries climáticas 
perturbadas, corrigindo o viés das simulações produzidas pelo modelos climáticos regionais, 
RCM (Regional Climate Models). Este estudo foi realizado na herdade dos Linharinhos situada 
em Beja tendo-se recolhido dados de campo de um olival superintensivo da variedade 
arbosana. Efectuou-se a caraterização edafoclimática do local assim como da cultura e do 
sistema de rega instalado na parcela e com base nestes dados foi realizada a calibração do 
modelo de simulação de balanço hídrico do solo, ISAREG. Posteriormente, o modelo ISAREG 
foi utilizado para realizar as projeções das necessidades de rega para os cenários futuros de 
alterações climáticas. No presente estudo foram estimadas as datas da fenologia do olival, 
através dos graus-dia (GDD, growing degree-day), para os diferentes cenários de AC, 
prevendo-se em particular que a data média da plena floração sofra uma antecipação de até 
16 dias para o cenário RCP4.5 e de até 29 dias para o cenário RCP8.5 como consequência do 
aumento de temperatura associado às AC. Através do programa ISAREG modelaram-se as 
necessidades úteis de rega para dois cenários agronómicos: i) nas condições base mantendo 
inalteradas as condições de produção atuais da herdade dos Linharinhos, nomeadamente 
mantendo a mesma estratégia de condução da rega, correspondendo a um cenário de 
disponibilidade hídrica e outro ii) em condições de défice hídrico mais acentuado, 
aumentando o stress hídrico na programação da rega, num cenário de escassez hídrica. No 
primeiro cenário espera-se um aumento médio das necessidades globais de rega para o 
cenário RCP4.5 de 15% e para o cenário RCP8.5 de 23%. No segundo, aplicando reduções da 
rega nos períodos de menor sensibilidade hídrica do olival obtêm-se poupanças de água até 
22%. Os resultados obtidos permitem prever para os cenários de AC futuros uma antecipação 
geral da campanha de rega para a região de Beja e um aumento das necessidades hídricas das 
plantas que podem ser reduzidas através de estratégias de rega deficitária, assegurando a 
produção do olival nesta região. 

Palavras Chave: Rega deficitária, balanço hídrico do solo, fenologia, modelos climáticos, rega 
gota-a-gota. 
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Network for effective knowledge transfer on safe and economic wastewater 
reuse in agriculture in Europe  

ARRANJA1 Carina; CORDEIRO1 Diana; RIJO2 Rita; ALMEIDA2 Rui 

RESUMO 

Com base nos resultados de um projeto anterior da União Europeia, denominado SuWaNu, 
cujo principal resultado foi o de definir clusters orientados para a investigação no domínio da 
reutilização de água, em 5 países-alvo: Malta, Espanha, Alemanha, Grécia e Bulgária, 
o SuWaNu Europe destina-se a colmatar as atuais lacunas de inovação e alcançar uma 
implementação eficaz das soluções de reutilização de águas residuais tratadas na agricultura. 
Este projeto ampliou a cobertura geográfica do seu antecessor e criou grupos de trabalho 
regionais para o desenvolvimento de planos de ação que definem estratégias a nível regional, 
com o objetivo de impulsionar a inovação nos sectores agrícola e hídrico, melhorando o 
desenvolvimento das melhores práticas e identificando os canais mais adequados para 
alcançar as partes interessadas.  

Desta forma, o SuWaNu Europe, tem como principal objetivo a promoção da reutilização 
segura de águas residuais tratadas na agricultura, procurando desenvolver estratégias que 
integrem a visão de diferentes agentes e fornecer um roteiro de modo a disseminar a 
reutilização de águas residuais tratadas, como um recurso alternativo que alivie a pressão nos 
nossos limitados recursos hídricos.  

A escassez de água é um fenómeno cada vez mais relevante na Europa, com impacto 
considerável no setor agrícola. A necessidade de água continua a aumentar enquanto o 
fenómeno de seca na Europa tem vindo a intensificar-se, não só em número como também 
em severidade, com elevados custos económicos e ambientais. A agricultura é 
particularmente sensível a estes fenómenos devido à sua dependência de disponibilidade e 
qualidade do recurso água.  

O SuWaNu Europe pretende desenvolver informação prática sobre a reutilização de água, 
organiza workshops e cursos de formação com o objetivo de disseminar os resultados do 
projeto, resumindo os resultados da pesquisa de modo que a informação de base científica 
fique acessível para o público em geral.  

Da mesma forma, pretendemos promover a inclusão de stakeholders na definição de 
estratégias de modo a obter transparência, boa governança e cidadania ativa. O envolvimento 
expectável de entidades diversas, envolve a participação ativa em workshops e ações de 
formação, partilha de informação tendo por base questionários e contribuição no 
desenvolvimento de um roteiro para difundir o uso da água reciclada como um recurso 
alternativo para o setor agrícola.  
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Portugal participa neste projeto com um cluster formado pela FENAREG 
e a CONSULAI, parceiras deste projeto, com a região-alvo do Alentejo. 
Esta é uma região com baixa densidade populacional, mas com um 
elevado potencial agrícola.  A carência de água tem sido uma das 
principais condicionantes ao seu desenvolvimento, impeditiva de uma 
modernização da agricultura e da sustentabilidade no abastecimento 
público.  

A região do Alentejo é caracterizada pelo grande deficit de precipitação 
e simultaneamente pela elevada intensidade de agricultura de regadio, 
sendo desta forma uma zona com elevado potencial para a promoção da 

produção e reutilização de águas residuais na agricultura. A carência de água é, assim, uma 
oportunidade para investigar e apoiar mais alternativas que, aproveitando os recursos 
hídricos disponibilizados, sejam sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental. 

De acordo com a análise realizada, verifica-se que atualmente, em Portugal, não existem 
estruturas suficientes que permitam a reutilização de águas residuais tratadas de origem 
agroindustrial ou urbana na agricultura, de forma consistente e contínua. 

Outro fator determinante é o vazio legal no setor da reutilização de águas residuais tratadas 
e a falta de orientação técnica para fornecedores e utilizadores finais de água. 

Atualmente, existem muitos órgãos estatais e privados em Portugal que estão a desenvolver 
projetos e ações para aumentar a conscientização na área de reutilização da água tratada, 
embora não especificamente na agricultura. 
Contudo, o know-how pode ser aplicado ao setor 
e pode impulsionar o desenvolvimento de 
trabalhos nesta área, em particular na gestão de 
ETAR públicas.  

O projeto teve início em janeiro de 2019, e tem 
uma duração de 30 meses. Além de Portugal, o 
projeto envolve 20 parceiros internacionais, 
oriundos de países como Espanha, Alemanha, 
Grécia, Búlgária, Itália, Bélgica, França, Israel e 
Chipre.   

 

Palavras-Chave: Reutilização de água; Agricultura; Gestão sustentável da água; Economia 
circular; Redes de apoio ao conhecimento. 
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Resumo 

A determinação do estado hídrico das culturas, é cada vez mais uma informação de extrema 
importância, não só para o processo produtivo da própria cultura, mas também, atendendo à 
necessidade do controlo da dotação e disponibilidade de água à planta, num conceito de 
sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Na maior parte dos casos, a determinação do 
estado hídrico, realiza-se através de métodos destrutivos, com o calculo do potencial hídrico 
da folha ou ramo, através de uma camera de pressão (scholander), o que requere um árduo 
trabalho de campo. 
Considerando estas limitações, o uso de novas tecnologias, nomeadamente o uso de 
espectroradiómentos de campo, pode permitir estimar de forma mais facilitada, rápida, não 
invasiva e potencialmente precisa o estado hídrico das plantas, trazendo novas abordagens 
de analise. 
Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia para estimar o potencial hídrico de ramo da 
videira, através de dados de refletancia das folhas, medidas com um espectro-radiómetro de 
campo (ASD FS4) e utilizando uma sonda de contacto para evitar a dependência da 
uniformidade da radiação solar. 
Num total, foram medidas 40 folhas de videira, de uma parcela experimental, em que foram 
implementadas, três estratégias de rega (100% ETc, 50% Etc, sem rega). Os valores de 
refletância, foram capturados na página superior da folha de videira, imediatamente antes da 
medição do potencial hídrico de ramo, com uma camera de pressão scholander.  
As correlações foram calculadas mediante regressão parcial de mínimos quadrados (PLSR), 
tomando como variáveis preditivas os valores de refletancia. Neste sentido, realizaram-se três 
tipos de ajustes: i) com os valores de refletância originais; ii) aplicando a transformação 
Standart Normal Variate (SNV) e iii) aplicando Area Normalization (NA). Para cada um destes 
tipos de ajuste, diferenciaram-se três tipos de janelas de comprimento de onda do espectro 
(Visivel-VIS: 350 nm-700 nm; Infravermelho próximo-NIR: 701-1000 nm; infravermelho de 
onda curta-SWIR: 1001-2500 nm), suas combinações (VIS+NIR; NIR+SWIR e VIS+SWIR) e o 
espectro electromagnético completo (VIS+NIR+SWIR:3500 – 2500 nm). 
Como resultado, verificaram-se melhores modelos, quando utilizando como variáveis 
preditivas as reflectâncias das janelas espectrais VIS+SWIR (350-700nm e 1001-2500 nm) e 
com o espectro completo VIS+NIR+SWIR (350-2500 nm). Os valores do coeficiente de 
determinação dos modelos ajustados variam entre Rf

2=0.659 (RMSEf=0.979 bar) para a 
regressão com o espectro completo sem transformação e Rf

2=0.754 (RMSEf=0.830 bar) para o 
modelo de ajuste com VIS+SWIR com aplicação a transformação SVN.  
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Da mesma forma, os resultados de validação dos modelos, obtiveram-se usando variáveis 
preditivas de reflectâncias das janelas espectrais VIS+SWIR e aplicando a transformação SVN, 
obtendo-se um coeficiente de determinação de Rv

2=0.521 y um RMSEv=1.184 (bar). De uma 
forma geral, a aplicação das transformações SVN e NA, melhoram os valores Rv

2, para além de 
reduzir a complexidade dos modelos que diminui o numero de fatores do modelo. 
Este trabalho, coloca em evidencia a utilidade da espectroscopia de campo, como método de 
medição rápido e não destrutivo para a estimação do potencial hídrico da vinha. 
 
 
Palavras Chave: Espectroscopia, Espectroradiómento de campo, PLSR, Potencial hídrico de 
ramo 
 

 
  



 

 

37 

VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

25 e 27 novembro 2020 
 

 

USO EFICIENTE DE ÁGUA EM VITICULTURA E HORTICULTURA – 
A CONTRIBUIÇÃO DO PROJECTO NEFERTITI  

 
J. Miguel Costa, Carlos M. Lopes, Leonor Santos, Luis Mira  

 LEAF, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa, miguelcosta@isa.ulisboa.pt;  
 

 

Resumo 
Uma viticultura mais sustentável é também mais competitiva. Por isso questões como o uso 
mais sustentável da água e de pesticidas são muito atuais para a fileira e necessitam de maior 
discussão. Ao mesmo tempo, as alterações climáticas através de  uma variação mais errática do 
clima e de eventos meteorológicos mais extremos e frequentes impõem cada vez maiores 
restrições. Eventos extremos e variação mais errática das condições climáticas aumentam os 
riscos e condicionam a rentabilidade do sector. A divulgação e promoção de boas práticas para 
poupar e conservar recursos hídricos são instrumentos fundamentais para aumentar a 
sustentabilidade da viticultura/horticultura Mediterrânicas. A interação entre os diferentes 
atores (produtores, técnicos, academia) é crucial para se aumentar a perceção do problema da 
falta de água e da necessidade de optimizar eficiência no seu uso ao nível da exploração e da 
região. O projeto NEFERTITI (http://nefertiti-h2020.eu/) (2018-2021) é um projeto financiado 
pelo programa H2020, em que participam 32 parceiros de 16 países da UE e que assenta no 
facto comprovado de que a partilha de informação e de experiências entre agricultores é uma 
das formas mais eficientes de promover avanços no conhecimento da comunidade.O 
NEFERTITI tem 10 redes temáticas de demonstração(Networks), compostas por explorações 
de demonstração (demo-farms), ligadas a diferentes áreas da agricultura, nomeadamente a 
viticultura. O projeto NEFERTITI tem por objectivo promover a discussão de estratégias 
inovadoras e de boas práticas seguidas por empresas vitivinícolas (ex. Esporão, Casa Relvas, 
Fundação Eugénio de Almeida), prestadores de serviços ligados à instalação e gestão da rega 
(Hidrosoph, Aquagri) e de associações do sector (ex. ATEVA, COTR, PORVID). O 
NEFERTITI, como projeto de demonstração que é, desenvolve e disponibiliza ferramentas para 
otimizar a troca de informação entre pares e aumentar o sucesso de ações de demonstração, 
quer presenciais quer virtuais (ex. FarmDemo Training kit, https://trainingkit.farmdemo.eu/). 
A divulgação e transferência de tecnologia e de boas práticas no uso de água (ex. rega deficitária 
apoiada por sensores do solo, planta, atmosfera) permitem ajustar dotações e estratégias de rega 
aos objetivos de produção e às necessidades hídricas especificas dos sectores de rega e mesmo 
de diferentes castas, poupando-se água, energia e horas de trabalho. Promover o uso de métricas 
para quantificar o consumo de água (ex. uso de estações meteorológicas, caudalímetros) é outro 
aspecto essencial para poupar água e melhorar a gestão dos riscos associados a condições 
climáticas adversas e mais erráticas e a uma maior escassez de água de boa qualidade. Esta 
apresentação visa descrever as atividades do projeto NEFERTITI, bem como alguns dos seus 
resultados e ferramentas criadas para promover a demonstração no sector, tendo em vista 
aumentar a eficiência no uso de água em viticultura e horticultura em Portugal e a 
sustentabilidade destes sectores. 
 
 Palavras chave: rega de precisão, fitomonitorização, sistemas de suporte à decisão de rega, 
transferência de tecnologia, demonstração  
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RESUMO 

A maior frequência na ocorrência de secas e a redução das disponibilidades hídrica constituem 
factores críticos para o desenvolvimento sustentável da agricultura (MAMAOT, 2013). A 
disponibilidade de água através de sistemas de regadio eficientes e do armazenamento 
constituiem medidas centrais para a adaptação do sector às alterações climáticas (Fenareg, 
2019). No regadio, a utilização de técnicas de rega mais eficientes tem reduzido 
significativamente o uso de água nas parcelas agrícolas (SIR, 2017). No que se refere às redes 
primárias e secundárias, que integram os aproveitamentos hidroagrícolas, muitos destes 
sistemas encontram-se em plena exploração há mais de 50 anos, carencendo de uma 
reabilitação que permita garantir a sustentabilidade infraestrutural, melhorar a qualidade do 
serviço prestado aos regantes e reduzir as perdas de água (DGADR, 2014). Em termos de 
consumo de energia, a modernização do regadio através da passagem a sistemas em pressão 
tem conduzido em muitos casos a um aumento muito significativo do consumo de energia 
(SIR, 2017).  

Neste contexto, são fundamentais ferramentas para diagnóstico e apoio na tomada de 
decisão para reabilitação ou expansão das redes primária e secundária dos aproveitamentos 
hidroagrícolas, atendendo a uma gestão eficiente da água-energia. A avaliação do 
desempenho através de indicadores de desempenho para diagnóstico, monitorização do 
impacto de implementação de medidas ou promover o benchmarking entre entidades 
gestoras constitui uma das ferramentas essenciais. No regadio, alguns estudos anteriores 
(Malano e Burton 2001; Malano et al. 2004, Córcoles et al. 2010, Fernández-Pacheco et al. 
2015) propuseram indicadores para avaliar o desempenho do uso da água e da energia. No 
entanto, nalguns casos a avaliação é feita apenas ao nível da rede terceária (Córcoles et al., 
2010) e noutros casos (Malano e Burton, 2001; Malano et al., 2004, Fernández-Pacheco et al., 
2015), embora com enfoque nos aproveitamentos hidroagrícolas, não contemplam 
indicadores que avaliem a eficiência da rede e dos equipamentos (i.e., perdas de água, 
ineficiências devidas ao traçado e operação da rede), a sustentabilidade infraestrutural, 
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operacional e de manutenção, assim como a qualidade do serviço nos aproveitamentos 
hidroagrícolas.  

Nos serviços urbanos de águas em Portugal, tem vindo a ser feita desde 2004 a monitorização 
da qualidade do serviço prestado com base num sistema de avaliação que se encontra 
atualmente na 3.ª geração (LNEC e ERSAR, 2017). A Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Residuos (ERSAR) tem a responsabilidade de promover a avaliação dos níveis de 
qualidade de serviço de todas as entidades gestoras dos serviços urbanos de águas e resíduos, 
assim como de validar, processar essa informação e divulgar sínteses comparativas da mesma. 
Este sistema de avaliação está organizado de acordo com os princípios das normas ISO 
24500:2007, que estabelecem que se identifiquem claramente os objetivos da avaliação, os 
critérios a adotar para avaliar o cumprimento de cada objetivo e os indicadores de 
desempenho correspondentes a cada critério. Os indicadores de desempenho são os 
elementos nucleares de um sistema de avaliação. Estes são dados pela razão entre duas 
variáveis da mesma natureza – o numerador expressa o objetivo do indicador (e.g. avarias em 
órgão de medição, controlo e limpeza) e o denominador representa a dimensão do sistema 
(e.g. comprimento de total de rede). Os indicadores são calculados para um período de 
referência, em geral um ano, e o valor obtido não emite juízo em termos do maior ou menor 
desempenho, sendo necessária a comparação com uma referência. Os valores de referência 
podem ser obtidos com base ne legislação vigente, recomendações de entidades reguladoras, 
referências da literatura ou dados históricos dos aproveitamentos hidroagrícolas. Alinhado 
com os objetivos das entidades gestoras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas: 1) 
sustentabilidade da prestação do serviço, 2) sustentabilidade no uso dos recursos hídricos e 
da energia e 3) Adequação do serviço prestado aos regantes, apresenta-se neste artigo o 
sistema para avaliação do desempenho no uso da água e da energia. Este sistema é 
constituído pelo perfil da entidade gestora, do sistema de transporte e distribuição e por um 
conjunto de critérios, indicadores e valores de referência aplicáveis a Aproveitamentos 
Hidroagrícolas. Os critérios e os indicadores que compõem o sistema de avaliação são 
apresentados no Quadro 1.  

Quadro 1. Proposta de sistema de avaliação do desempenho no uso da água e da energia em aproveitamentos 
hidroagrícolas 

Critérios Índicadores Formulação 

1.1 
Sustentabilidade 
económico-
financeira 

AH01 – Cobertura de gastos totais 
(%) 
AH02 – Adesão ao serviço na área 
beneficiada (%) 
AH03 – Adesão total (%) 
AH04 – Água não faturada (%) 

AH01 = Rendimentos e ganhos totais/gastos totais×100 
AH02 = Área regada dentro da área beneficiada/ Área 
beneficiada×100 
AH03 = (Área regada dentro da área beneficiadaÁrea 
regada fora da área beneficiada)/Área beneficiada×100 
AH04 = Água não faturada/Água entrada×100 

1.2 
Sustentabilidade 
infraestrutural 

AH05 – Índice de valor da rede (-) 
AH06 – Índice de valor das 
instalações elevatórias (-) 
AH07 – Avarias na rede 
[n.º/(100km.ano)] 
AH08 – Reabilitação da rede (%/ano) 
AH09 – Perdas de água por repassos 
em canais [l/(m2.dia)] 
AH10 – Perdas de água por fugas em 
condutas [m3/(km.dia)] 

AH05 = Valor atual da rede/Valor de substituição 
AH06 = Valor atual das instalações elevatórias/Valor de 
substituição 
AH07 = (Avarias na rede×365/Duração da 
campanha)/Comprimento de rede×100 
AH08 = Rede reabilitada nos últimos 5 anos/Comprimento 
médio de rede×100 
AH09 = Perdas de água por repassos em canais/(Área 
molhada de canal×Duração da campanha) 
AH10 = Perdas de água por fugas em 
condutas/(Comprimento de rede de condutas×Duração da 
campanha) 
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Critérios Índicadores Formulação 

1.3 
Sustentabilidade 
operacional e de 
manutenção 

AH11 – Perdas de água por descargas 
(%) 
AH12 – Avarias em órgãos de 
controlo, limpeza e medição 
[n.º/(100km.ano)] 
AH13 – Avarias em estações 
elevatórias [n.º/(estação 
elevatória.ano)] 

AH11 = Perdas por descargas em canais e 
reservatórios/Água entrada no sistema 
AH12 = (Avarias em órgãos de controlo, limpeza e 
medição×365/Duração da campanha)/Comprimento de 
rede×100 
AH13 = (Avarias em estações elevatórias×365/Duração da 
campanha)/Estações elevatórias 

2.1 Eficiência no 
consumo de 
energia 

AH14 – Eficiência energética das 
instalações elevatórias (%) 
AH15 –Energia fornecida ao sistema 
(-) 

AH14 = Energia útil das instalações elevatórias/Consumo de 
energia para bombeamento 
AH15 = Energia fornecida ao sistema/Energia mínima para 
consumo autorizado 

2.2 Eficiência no 
uso da água 

AH16 – Eficiência na utilização dos 
recursos hídricos (%) 

AH16 = (Água entrada no sistema-Perdas reais de 
água)/Água entrada no sistema 

3.1 Acessibilidade 
do serviço 

AH17 – Capacidade própria de 
fornecimento de água (-) 
AH18 – Acessibilidade económica (%) 

AH17 = (Volume armazenado e disponível para uso no final 
da campanha+Volume captado)/(Consumo autorizado) 
AH18 = Encargo médio com o serviço prestado/Rendimento 
medio×100 

3.2 Qualidade do 
serviço 

AH19 – Falhas no serviço [n.º/(1000 
tomadas de rega. ano)] 
AH20 – Área beneficiada com serviço 
imediato (%) 

AH19 = (Interrupções de serviço com duração superior a 1 
dia×365/Duração da campanha)/Tomadas de rega*1000 
AH20 = Área beneficiada com fornecimento de água 
imediato/Área beneficiada 

Para além de apresentar o sistema de avaliação do desempenho no uso da água e da energia 
em aproveitamentos hidroagrícolas, este artigo apresenta os resultados da sua aplicação para 
diagnóstico em três entidades gestoras casos-piloto que participam no projeto “Avaliação da 
eficiência do uso da água e da energia em aproveitamentos hidroagrícolas (AGIR)” (P2020-
Grupos operacionais).  Os resultados do diagnóstico global nas três entidades gestoras casos-
piloto já permitiram identificar, que para além de ser necessário melhorar a eficiência 
energética e reduzir as perdas de água nestes sistemas (em particular as perdas reais), existe 
potencial de melhoria em aspetos como a cobertura de gastos totais e a adesão total que vão 
contribuir para a sustentabilidade económico-financeira. A avaliação realizada permitiu 
identificar sistemas com elevado grau de envelhecimento, que contrastam com outros em que 
houve uma reabilitação concentrada e significativa. No caso destes últimos sistemas é 
necessário assegurar uma adequada manutenção e evitar que no futuro ocorram 
investimentos em reabilitação concentrados com impacto na sustentabilidade infraestrutural 
e económica das entidades gestoras. A aplicação do sistema de avaliação permitiu também 
uma uniformização dos dados, conceitos e procedimentos entre os vários participantes do 
projeto, tendo sido também evidenciado o elevado potencial de aplicação do sistema de 
avaliação proposto a outros aproveitamentos hidroagrícolas. 

Palavras-Chave: Aproveitamentos hídroagrícolas; Avaliação de desempenho; Energia; Indicadores, 
Perdas de água 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo de avaliação da propensão dos proprietários de parcelas 
no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) para alterar o modo produtivo, do 
Modo de Produção Integrada (PRODI) atualmente praticado, para o Modo de Produção 
Biológico (MPB), na expectativa de que este possa reforçar a competitividade empresarial e a 
sustentabilidade ambiental. Concomitantemente, procurou-se avaliar o interesse e 
viabilidade das empresas de comercialização de produtos do Vale do Lis em vender produtos 
MPB locais, bem como identificar constrangimentos e medidas de fomento relativas a esse 
mercado. A metodologia aplicada baseou-se em inquéritos aos agricultores e empresas de 
comercialização, e em entrevistas dirigidas a entidades públicas e privadas, ambos realizados 
durante o ano de 2019. Os resultados obtidos revelaram que os agricultores reconhecem o 
MPB como um fator positivo para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, 
mas apontam algumas dificuldades para a conversão do modo produtivo, nomeadamente i) 
incerteza quanto ao acréscimo dos fatores de produção sobre o rendimento económico, ii) 
insuficiência de conhecimento técnico sobre as novas tecnologias, iii) pequena dimensão das 
parcelas e iv) falta de garantia de escoamento dos produtos. Consequentemente, 84% dos 
agricultores não pretendem adotar o MPB, ficando comprovada a relação significativa entre a 
predisposição para esta mudança e a idade e habilitações literárias dos inquiridos, incidindo o 
desejo de mudança nos agricultores mais jovens e com maior nível de escolaridade. Concluiu-
se também que o mercado preferencial é o circuito curto e que a tendência para a adoção do 
MPB é mais impulsionável pelos fatores comercialização e rentabilidade. Os resultados dos 
inquéritos às empresas de comercialização mostraram que 62,5% não pretende comercializar 
produtos MPB e que 50% das empresas inquiridas não considera viável a existência em larga 
escala de Agricultura Biológica no AHVL. Relativamente às medidas para fomentar a 
comercialização de produtos MPB locais, foi salientado i) reorganização das parcelas, ii) 
medidas de reforço da confiança e consumo dos consumidores, iii) fomento do consumo em 
cantinas e refeitórios, iv) criação de uma central de escoamento na região e v) campanhas 
publicitárias. Concluiu-se que o aumento das parcelas e o esclarecimento sobre custos de 
produção, mecanização da agricultura, apoio aos jovens agricultores, a renovação geracional 
e a implementação de uma estratégia de marketing são questões importantes e fatores a ter 
em consideração no desenvolvimento de políticas para a Agricultura Biológica no Vale do Lis.  

Palavras Chave: produção biológica, agricultura sustentável, predisposição para a mudança, 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, cadeias curtas de comercialização. 
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Resumo 

A deteção remota pode ser uma metodologia bastante útil na análise e melhoria da eficiência 

no uso da água na rega. Esta ferramenta permite elaborar ortofotomapas que, 

posteriormente, ajudam a tomar as decisões mais acertadas no âmbito da melhoria da 

aplicação da água no regadio . Numa parcela com vinha foi determinado o Índice de Área 

Foliar (IAF) e o Grau de Cobertura Verde (GCV) no sentido de se poder perceber a existência 

de problemas fitossanitários ou de stress hídrico. Este estudo foi realizado em setembro de 

2018 em cinco setores da vinha da Quinta dos Correias (Luz Tavira, Algarve) com uma área 

total de 6,4 ha. Foi utilizado um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) com um sensor de 

infravermelho para produzir um ortofotomapa que serviu de base ao cálculo do GVC e do IAF. 

O GVC foi mapeado com base na classificação supervisada aplicando a rede neuronal 

FuzzyArtmap com uma malha de 1m2 e o IAF a partir de um modelo quadrático que relaciona 

este índice com o GVC. Dos cinco setores analisados, dois setores apresentaram cerca de um 

terço da área com valores mínimos de GVC inferior a 10%, um setor com  um valor máximo 

de GVC superior a 80%. Os restantes dois setores apresentaram valores intermédios de GVC.  

O valores obtidos com o indicador IAF confirmou os resultados apresentados pelo indicador 

GVC. Os resultados realçaram, assim, as diferenças entre sectores que podem ser devidos quer 

à eficiência no uso da água para rega, quer, eventualmente, a problemas fitossanitários.  

 

Palavras Chave: Grau de Cobertura Verde, Índice de Área Foliar, Rega, Deteção Remota, VANT 
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Resumo 

 
Uma viticultura moderna e mais sustentável depende cada vez mais de novas 

tecnologias, preferencialemente fáceis de manipular e com custos moderados. O uso de sensores  
para uma gestão mais racional de factores de produção (água, pesticidas) é por isso tópico actual 
da fileira. As alterações climáticas impõe também mais riscos ao sector e obrigam a optmizar 
estratégias para garantir a sustentabilidade económica das explorações. O uso de novas 
tecnologias (ex. deteção remota) e de boas práticas (ex. rega de precisão, sensorização das 
condições climáticas, do solo e planta) permitem implementar estratégias de rega mais precisas, 
e em função dos objectivos de produção, necessidades hídricas específicas das castas e/ou dos 
sectores de rega. O uso tecnologias e sensores de baixo custo (“low cost”) tem emergido como 
a forma mais barata de monitorizar a vinha e de apoio á decisão. Um desses exemplos mais 
recentes é o uso do telemóvel não apenas como forma rápida e simples de trocar e receber 
informação em tempo real, mas também como instrumento de recolha de informação 
potencialmente relevante por via da captura de imagens no visível (RGB) e também no 
comprimento de onda do infravermelho térmico. No entanto, a validação deste tipo de 
ferramentas é obrigatória para avaliarmos os seus prós e contras, aumentar a robustez dos 
resultados e consequentemente a sua aplicabilidade prática em ciência (fenotipagem) e na agro-
indústria (seleção de plantas, monitorização das culturas). Neste trabalho descrevemos o uso de 
uma câmara (Flir One, Flir Systems, USA, 80x60 pixels, 7-14μm) aplicada à deteção da 
temperatura da planta e do solo. Foram estudadas três castas tintas cultivadas na zona do 
Alentejo e do Oeste e sujeitas a diferentes estratégias de rega. Os resultados preliminares serão 
apresentados e discutidos.  
 
Palavras chave: sensores “low cost”, rega de precisão, termografia, telemóvel, tomada de 
decisão, INTHERPHENO. 
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Resumo 

Em estudos de ecofisiologia vegetal os espectros de emissão de fluorescência pelas folhas 
podem ser considerados como uma assinatura complexa da planta, capaz de ser utilizada 
como uma ferramenta rápida e não destrutiva para avaliar o estado fisiológico, a eficiência 
fotossintética e a resposta da planta a vários stresses abióticos, nomeadamente ao stress 
hídrico. 
 
Neste trabalho foram testados índices de fluorescência das folhas de vinha da casta Loureiro, 
obtidos in situ com o sensor ótico Multiplex®, para perceber qual ou quais os índices capazes 
de detetar as alterações induzidas pelo deficit hídrico. O ensaio experimental decorreu numa 
vinha comercial na sub-região do Lima da Região dos Vinhos Verdes submetida a dois 
tratamentos de rega (100% e 50% da ETc) e o controlo, sem rega. Cada tratamento teve duas 
repetições, constituídas por quatro linhas, e as leituras foram efetuadas nas duas linhas 
centrais tendo as duas linhas laterais atuado como tampão. 
 
A intensidade da fluorescência nas regiões espectrais de azul (FB), vermelho (FR) e vermelho 
distante (FRF), excitadas pela luz ultravioleta (UV), verde (G) e vermelha (R), foram registadas 
com um Multiplex ® research ForceA em três datas ao longo do ciclo da cultura em 2020 (09 
de julho, 06 de agosto e 28 de agosto). As leituras com o Multiplex® foram efetuadas em 48 
folhas por repetição (face adaxial e abaxial) entre as 11 e as 13 horas. Nas mesmas datas, o 
estado hídrico das plantas foi obtido pela determinação do potencial hídrico de caule (ψs) ao 
meio dia solar, com a camara de pressão Scholander. 
 
O ψs apresentou valores máximos na data de 6 de agosto (-1,30 MPa) e valores mínimos  
(-0,45 MPa) na data de 28 de agosto, ambos no tratamento 50% da ETc. No entanto, para este 
parâmetro não se registaram diferenças significativas entre os tratamentos para todas as 
datas. O índice BGF-UV, fluorescência emitida nos comprimentos de onda do azul (F440 nm) 
e do verde (F520 nm) sob a excitação pela luz ultravioleta, foi o que apresentou diferenças 
altamente significativas (p<0,001) entre todos os tratamentos e para todas as datas. Este 
índice foi superior no controlo (-193±123), seguido do tratamento 50% ETc (-241±119) e do 
tratamento 100% ETc (-342±113). O índice FLAV, relacionado com a acumulação de 
flavonoides epidérmicos, indica tendências claras de alterações induzidas pelo défice hídrico 
no tratamento de 50% ETc, apresentando diferenças significativas entre este tratamento e os 
restantes. 
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Este trabalho destaca que os índices BGF_UV e FLAV são parâmetros de fluorescência 
adequados para a deteção rápida de stress abióticos, nomeadamente stress hídrico, nas folhas 
da casta Loureiro.  
 
Palavras Chave: Multiplex, potencial hídrico, Vinhos Verdes, índice BGF-UV, índice FLAV 
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Resumo 
O problema da escassez dos recursos hídricos a nível mundial é cada vez mais eminente e 
como tal, urge uma gestão racional da rega na agricultura de modo a otimizar o seu uso e 
garantir a sustentabilidade das produções. Com esse intuito, tem sido estudado a resposta 
das culturas a diferentes estratégias de rega deficitária, sendo fundamental efetuar uma 
monitorização do estado hídrico da cultura de forma rápida e eficaz de modo a perceber a 
natureza da resposta envolvida de forma a evitar quebras de produção. Assim, nas últimas 
décadas, tem sido analisado o comportamento entre assinaturas espectrais obtidas por 
deteção remota, e indicadores de estado hídrico da planta avaliados in situ, seja por métodos 
indiretos e diretos, estes últimos, geralmente, destrutivos dos órgãos vegetais. Contudo, a 
natureza do tipo de comportamento depende da cultura e do meio ambiente em que se 
encontra. 
O objetivo deste trabalho foi o de analisar a resposta da refletância espectral (RVIS-NIR) na 
região do visível e infravermelho próximo (VIS-NIR), de oliveiras da Cv. Cobrançosa submetidas 
a uma estratégia de rega bem regado (FI), na qual foi fornecido à planta o equivalente a 100% 
da evapotranspiração estimada (ET), e duas estratégias de rega deficitárias em que 
quantidade de água fornecida à planta foi reduzida em 60% (SDI60) e 30% (SDI30) em relação 
ao volume de água do tratamento FI. Para além destas três estratégias, foram também 
analisadas oliveiras em sequeiro. O olival em estudo encontra-se localizado no concelho de 
Alfândega da Fé, Bragança. Para recolha de imagens aéreas de alta resolução, foi utilizado o 
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) senseFly eBee, tendo sido realizados dois voos: utilizando 
o sensor multiespectral Parrot Sequoia com capacidade de captura de imagens em quatro 
bandas (Verde: 550 nm; Vermelho: 660 nm; RedEdge: 735 nm e Infravermelho Próximo (NIR): 
790 nm); e utilizando o sensor térmico Thermomap. Os voos foram realizados no dia 18 de 
julho às 12:00 horas em condições de temperatura do ar (Ta) de 36°C. Para extração do valor 
de RVIS-NIR das oliveiras em cada comprimento de onda, foram criados polígonos circulares e 
sobrepostos no centro da copa nas imagens resultantes dos voos. 
Os resultados obtidos indicaram que os valores de temperatura do copado (Tc) variaram entre 
tratamentos em resposta ao défice hídrico. Nas oliveiras do tratamento FI, o valor médio da 
Tc foi 32°C, já nas dos tratamentos SDI60, SDI30 e sequeiro obtiveram-se valores de Tc de 35, 37 
e 38°C, respetivamente, um aumento de 9, 15,6 e 18,8% quando comparados com o bem 
regado. Relativamente à RVIS-NIR, verificou-se que a banda do vermelho foi a mais afetada, uma 
vez que no tratamento FI observaram-se valores médios da RVIS-NIR de 8,4%, já nas oliveiras 
sob SDI60, SDI30 e sequeiro observou-se, respetivamente, um aumento da RVIS-NIR de 13, 15 e 
19% em relação ao tratamento FI. Nas bandas verde, RedEdge e NIR observou-se o mesmo 
comportamento e as diferenças foram da mesma ordem de grandeza. A avaliação do estado 
hídrico das oliveiras pelo teor relativo em água (RWC) mostrou que no tratamento FI estavam 
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em conforto hídrico (91%) enquanto nos SDI60 e SDI30 apresentaram valores de 85 e 82%, 
respetivamente. Assim, é possível concluir que, as oliveiras sob rega deficitária e sequeiro 
exibiram valores de RVIS-NIR e temperaturas superiores às do tratamento bem regado, sendo 
que, quanto mais deficitária a estratégia de rega, maiores são os valores de RVIS-NIR e 
temperatura do copado. 
A utilização de imagens aéreas de alta resolução mostrou-se capaz de discriminar diferentes 
estados hídricos quer por termografia, quer pela análise da reflectância no espectro VIS-NIR, 
apresentando-se como uma ferramenta promissora na monitorização do estado hídrico da 
oliveira. Contudo, futuramente, considera-se necessário estabelecer correlações entre os 
dados analisados e indicadores de estado hídrico. 
 
Palavras Chave: gestão de rega, deteção remota, agricultura de precisão, indicadores de 
estado hídrico 
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A crescente atividade económica nos diferentes setores como por exemplo, 
agricultura, indústria, pecuária, têm vindo a impor uma grande pressão sobre os recursos 
hídricos. O sector agrícola encontra-se entre os maiores consumidores de água, e apesar da 
evolução nas práticas e tecnologias associada à rega, é necessário explorar fontes alternativas 
deste recurso. A recuperação e reutilização das águas residuais com vista à rega agrícola, de 
acordo com os requisitos legais, deve ser encarada como uma oportunidade não só para fazer 
face a projetos agrícolas fortemente dependentes de disponibilidade hídricas, tal como 
minimizar os efeitos de secas e escassez, promover a circularidade da água e também para 
melhorar o estado dos recursos hídricos e o seu meio biótico.   
 

A rega das explorações agrícolas com águas residuais urbanas tratadas poderá 
contribuir para a reposição de nutrientes (azoto, fosforo e potássio) nos ciclos bioquímicos 
naturais e redução de aplicações de adubos minerais e fertilizantes, havendo um 
desenvolvimento das culturas controlado para cada tipo de exploração, com uma potencial 
redução de custos. É necessário um conhecimento das caraterísticas destas águas antes de 
serem reutilizadas, de maneira a adotar o tipo de tratamento mais adequado.  

 
Este trabalho avalia a perceção de um conjunto de agricultores relativamente à 

reutilização das águas residuais urbanas tratadas na rega das culturas na Região Centro do país. 
Paralelamente procedeu-se à avaliação do ponto de vista das entidades gestoras e municípios. 
Para tal foram realizados dois questionários, um direcionado à comunidade agrícola e outro às 
entidades gestoras. Apesar de ter sido um estudo preparatório revelou alguns aspetos 
interessantes tais como a maioria das entidades inquiridas terem capacidade de disponibilizar 
águas residuais tratadas para outros fins. No entanto os meios e tratamentos insuficientes e a 
falta de interesse municipal impossibilitam a realização. A falta de confiança tanto pelas 
estruturas de governação como municípios e direções regionais de agricultura foram aspetos 
também considerados pelo público alvo, pois afirmam que a situação normalmente reportada 
não é compatível com a realidade. Contudo existe interesse pela maioria dos agricultores de 
substituir as práticas atuais por umas mais sustentáveis. 

Os resultados mostram que existem barreiras a ultrapassar, incluindo a falta de 
informação e financiamento tal como questões burocráticas ligadas às Certificações GlobalGA. 
Existe forte necessidade de quebrar barreiras a níveis legislativos, assim como promover 
incentivos, por exemplo benefícios fiscais à comunidade agrícola. Uma atitude proativa por 
parte das entidades gestoras na procura de consumidores finais ou na motivação para 
disponibilizarem água residual tratada para usos agrícolas poderá também contribuir para o 
aumento da adesão a estas práticas.  

 
Apesar do número reduzido de respostas aos questionários, e não ter abrangido todos 

os distritos da região Centro, existe interesse para a adoção destas práticas desde que sejam 
disponibilizados incentivos e meios para a sua aplicação. O uso das águas residuais tratadas 
no contexto municipal também constituiu um exemplo para os agricultores locais assim como 
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contribuiu em certa parte para uma maior confiança no uso destas águas. Por forma a garantir 
a segurança nestes projetos será necessário implementar um plano de monitorização 
contínua das águas residuais, que permita, entre outros, fornecer informação ao agricultor 
dos teores de nutrientes presentes na água de rega, no sentido de serem ajustadas as doses 
de fertilizante a utilizar, de acordo com o solo e a cultura praticada bem como dos caudais 
disponíveis em função do tipo de solo e rega usada.  

 
A divulgação e sensibilização juntamente com a adoção de uma abordagem fit-for-

purpose poderão constituir grandes potencialidades de implementação destas práticas no 
nosso país. Sendo esta uma fonte alternativa de água para certas atividades, benefícios ou 
penalizações poderiam também ser aplicadas de maneira que a adesão fosse ainda maior. 
 
Palavras Chave: águas residuais urbanas tratadas; reutilização; agricultura; incentivos 
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Resumo 

A utilização de fitofármacos desempenha um papel importante na qualidade das culturas 
agrícolas, proporcionando benefícios para o aumento da produção. No entanto, pode induzir 
o desenvolvimento de efeitos nefastos em solos agrícolas, águas superficiais e subterrâneas 
e, consequentemente, nos seus organismos. O seu uso intensivo tem promovido o aumento 
do aparecimento de resistências a pragas e a contaminação dos diversos compartimentos 
abióticos, resultando num risco potencial para as culturas, saúde das populações e para o 
ambiente.  

Com este estudo, pretendeu-se efetuar uma avaliação dos solos agrícolas na zona de 
influência do aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé, EFMA (Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva, Sul de Portugal), integrando parâmetros químicos, biológicos e 
ecotoxicológicos, bem como a dinâmica e risco ambiental de fitofármacos no solo. Para isso, 
foi feita a avaliação da qualidade dos solos em quatro parcelas agrícolas do perímetro 
(Pastagem, Luzerna, Olival 1 e Olival 2), realizada antes (T1) e após (T2) a campanha de rega 
de 2018, que integrou: (i) parâmetros de fertilidade: pH (H2O, razão solo:água de 1:2,5 m/v), 
condutividade elétrica (razão solo:água de 1:2 m/v), matéria orgânica (Método de Walkley-
Black), azoto total (Método do Kjeldahl), fósforo e potássio extraíveis (Egner-Riehm); (ii) 
atividade enzimática da desidrogenase e de algumas hidrolases (-glucosidase, fosfatase 
ácida, e urease); (iii) quantificação de compostos fitofarmacêuticos; e (iv) bioensaios com 
organismos aquáticos (inibição de luminescência com a bactéria Vibrio fischeri e ensaio de 
inibição de crescimento com a microalga Pseudokirchneriella subcapitata. 

De uma forma geral, os solos resultaram ligeiramente alcalinos e com uma condutividade 
elétrica baixa. Os teores de matéria orgânica variaram entre valores muito baixos a baixos, 
sendo superiores a 2% unicamente na parcela de pastagem. No caso dos macronutrientes 
principais, obtiveram-se teores baixos de azoto, característicos de solos de regiões áridas. Em 
relação ao fósforo e potássio extraíveis, as classes de fertilidade dos solos foram altas a muito 
altas. Nas parcelas não mobilizadas, a atividade enzimática da -glucosidase e da fosfatase 
ácida foi superior na camada arável. Em geral, observou-se um aumento da atividade 
enzimática nas parcelas de Pastagem e Luzerna. Os resultados mostraram que as amostras 
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recolhidas em T2 na parcela de Olival 2, apresentaram uma toxicidade superior às de T1, o 
que pode estar relacionado com o número de tratamentos fitossanitários efetuados durante 
o ciclo vegetativo da cultura. Dos 44 fitofármacos analisados, 12 foram detetados em 
amostras de solo no início da campanha de rega (T1), aumentando para 15 no final da 
campanha de rega (T2). No que diz respeito à dinâmica dos fitofármacos, o metolacloro foi a 
única substância quantificada em todas as amostras analisadas. O terbutrino foi encontrado 
em 94% das amostras e o tiametoxame em 75% do total das amostras. O solo que apresentou 
maiores concentrações de fitofármacos foi o solo da parcela de Olival 1. De um modo geral, 
as concentrações dos fitofármacos na camada arável foram superiores às quantificadas no 
subsolo. 

A avaliação de risco efetuada indicou que, de uma forma geral, as concentrações de 
fitofármacos nos solos estiveram sempre abaixo das “concentrações de efeito não observado” 
(quociente de risco (RQ) <1), não representando risco para as comunidades de 
macroinvertebrados. No entanto, pontualmente, os resultados evidenciaram um risco 
elevado para o herbicida isoproturão, com um RQ = 26,9 e para o inseticida metiocarbo 
(carbamato, com potencial de bioacumulação elevado), com RQ = 14, ambos no solo da 
parcela de Olival 1, e para a imidacloprida (inseticida neonicotinóide) com um RQ = 1,24, no 
solo da parcela de Olival 2.  

 

Palavras Chave: solos, dinâmica de fitofármacos em solos agrícolas, avaliação de risco 
ambiental de fitofármacos, sustentabilidade de práticas agrícolas 
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Resumo 

A salinização e sodização são processos de degradação do solo que afetam as áreas regadas. 
Atualmente, uma grande proporção da área agrícola mundial é afetada por algum grau de 
salinização ou sodização do solo causadas pela intensificação da rega. O aumento da 
frequência de condições climáticas adversas, como altas temperaturas e variações nos 
padrões de precipitação, causadas pelas mudanças climáticas, poderão amplificar esses 
processos em regiões áridas, semi-áridas e Mediterrâneas. 
O uso de abordagens integradas para a previsão espacial e temporal do risco de salinização e 
sodização em áreas regadas é de grande valia, sendo um auxílio na tomada de decisão na 
escolha de práticas agrícolas mais adequadas. 
Neste estudo, delineou-se uma metodologia para mapear o risco de salinização/sodização 
secundárias, induzidas pela prática da rega, com base em critérios e indicadores chave para a 
avaliação destes processos. Para tal, foram utilizados parâmetros de qualidade da água, 
informações do solo, dados climáticos e de uso da terra. 
A aplicação deste modelo a um cenário real (o Alentejo interior - uma área Mediterrânica no 
Sul de Portugal), durante o ano de 2018, mostrou que abordagens simples, baseadas em dados 
rapidamente disponíveis e suportadas por critérios adequados, têm potencial para serem 
utilizadas como sistemas de alerta precoce, permitindo a gestão sustentável de áreas regadas. 
 
Palavras Chave: Salinidade; Sodicidade; Qualidade da água de rega; Degradação do solo. 
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Resumo 

 
A exigência da sociedade para a preservação dos recursos hídricos têm levado a grandes 
avanços tecnológicos e na gestão agrícola, para limitar os impactos negativos, favorecer o 
desenvolvimento socioeconómico e promover a conservação dos recursos naturais. A 
melhoria da rega é um fator determinante para a promoção de sistemas agrícolas 
sustentáveis, sendo constantes os desafios de economia de água, a redução de riscos de 
poluição, a redução de custos e o aumento da produtividade. Estes desafios estão inseridos 
num quadro de maior exigência tecnológica e competitividade empresarial, em que são 
fundamentais os projetos locais de inovação para a melhoria da gestão da rega. A presente 
comunicação refere-se a um estudo de caso no Aproveitamento  Hidroagrícola do Vale do Lis, 
localizado no Centro Litoral de Portugal, nos concelhos de Leiria e Marinha Grande, com uma 
área de ca. 2.000 ha, com alto potencial de produtividade agrícola sustentável. O estudo 
considera ações de monitorização da qualidade físico-química e microbiológica da água de 
abastecimento e de drenagem subterrânea e superficial, visando a sua melhoria e a 
consequente minimização de riscos quanto à conservação das águas subterrâneas e dos 
corpos hídricos superficiais do vale do Lis. Os locais de amostragem de água e as regras de 
amostragem foram estabelecidos para garantir uma boa representatividade espacial e 
temporal, com particular ênfase durante a campanha de rega. Os resultados desta análise 
mostraram que existe contaminação da água de rega, por fontes externas, a montante da área 
do AHVL. Em geral, as concentrações de coliformes totais (CT) e de coliformes fecais (CF) na 
água de rega foram inferiores às da de drenagem, com um acréscimo médio dessas contagens 
na drenagem de 176 e de 3 vezes, respectivamente. Verificou-se ainda que não há um 
agravamento dos indicadores de qualidade microbiana da água do rio Lis à entrada e à saída 
do aproveitamento hidroagrícola (diminuem os CT e os estreptococos fecais e aumentam os 
CF e os mesófilos aeróbios). Concluiu-se da importância da monitorização ambiental, sendo 
recomendável aumentar a rede de locais a amostrar e a respectiva frequência, para aumento 
da representatividade dos resultados. Os resultados a obter num contínuo de alguns anos 
permitirá avaliar situações de risco  de contaminação microbiológica por forma a apoiar a 
gestão. 
Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto "Grupo Operacional para a gestão da água no 
Vale do Lis", com o código de operação PDR2020-101-FEADER-030911, sob liderança do 
Instituto Politécnico de Coimbra, Financiado pelo IFAP/PDR2020, Medida Inovação, 
Intervenção Grupos Operacionais. 
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Segurança Alimentar e Ambiental   
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Resumo 

 
O agroecossistema do Vale do Lis, formado por zonas agrícolas bordejadas de floresta de 
pinheiro bravo e eucalipto, é um  refúgio para a processionária do pinheiro, (Thaumetopoea 
pityocampa Schiff),  o insecto desfolhador que maiores prejuízos causa ao pinheiro bravo.  
 
A processionária do pinheiro, além de praga florestal, é um problema de saúde pública devido 
à grave urticária que causa ao Homem e aos animais domésticos. O ciclo biológico deste inseto 
compreende uma fase aérea, na qual a lagarta se alimenta das agulhas dos pinheiros  e 
desenvolve pêlos urticantes e uma fase subterrânea onde a lagarta se enterra e transforma 
em pupa. A fase aérea tem uma duração de 6 a 9 meses e a fase subterrânea pode decorrer 
de 3 a 6 meses. Recentemente, no pinhal de Leiria, foi reportada uma população com um ciclo 
de vida anómalo, conhecida como População de Verão. As duas populações diferem 
temporalmente no desenvolvimento do ciclo biológico e na tolerância à temperatura média 
do ar, contudo o conhecimento relativo ao desenvolvimento no solo é praticamente 
inexistente. Os sistemas de regadio, ao alterarem as condições hídricas dos solos regados e 
das zonas limítrofes, podem vir a alterar o desenvolvimento das populações de processionária 
na sua fase subterrânea, por proporcionarem maior facilidade de enterramento às lagartas, 
ou por permitirem um maior desenvolvimento de fungos entomopatogénicos.      
 
Está a ser delineado um trabalho com o objetivo estudar o efeito do regime hídrico do solo 
em regadio no desenvolvimento das pupas nas populações de inverno e de verão de 
processionária. A área de estudo experimental é o Vale do Lis, com referência ao 
aproveitamento hidroagrícola, onde serão instaladas parcelas de campo, complementadas 
com talhões em laboratório, para monitorizar o desenvolvimento da fase subterrânea de 
processionária em diferente condições de humedecimento do solo.   
 
Os conhecimentos produzidos irão permitir encontrar soluções para um problema emergente 
em áreas de risco na proximidade de aproveitamentos hidroagrícolas.  Este estudo enquadra-
se nas atividades do Grupo Operacional de Gestão da Água no Vale do Lis. 
 
Palavras Chave: Alterações Climáticas; Ecossistemas mediterrâneos, Dinâmica de insetos, 
Thaumetopoea pityocampa, controle de pupas . 
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Resumo 

 
A olivicultura tem elevada importância económica, ambiental e social em Portugal. A prática 
da rega nos olivais tem vindo a crescer com o objectivo de mitigar os efeitos adversos das 
alterações climáticas, garantindo a estabilidade da produção e sobrevivência da atividade. 
Sendo a água um recurso escasso no clima semiárido mediterrânico, torna-se necessário uma 
gestão da rega que procure alternativas sustentáveis que visem um equilíbrio entre a 
produtividade da cultura e um menor desperdício de água. Assim, a rega deficitária baseia-se 
na manutenção de um stress moderado na planta, causado pela redução intencional da água 
aplicada na rega, que garante uma produção relativamente satisfatória. Essa estratégia almeja 
uma maior economia dos recursos.  
 
A rega deficitária controlada (RDI) consiste no fornecimento de água à planta equivalente a 
100% das necessidades de rega nos estados fenológicos da oliveira mais sensíveis ao défice 
hídrico: floração, vingamento do fruto, antes do início do endurecimento do caroço e na fase 
de acumulação de azeite, reduzindo ao mínimo ou suspendendo a rega nos estados menos 
sensíveis (endurecimento do caroço). A rega deficitária contínua (SDI) baseia-se na 
manutenção de um certo nível de stress hídrico durante toda estação da rega.  
 
Neste estudo, com base no ano de 2019, investigou-se a produtividade (MF = matéria fresca; 
MS = matéria seca) de um olival comercial (cultivar Madural) em função do efeito de cinco 
estratégias de rega gota a gota: sendo um bem regado equivalente a 100% da ETc estimada 
(FI); duas estratégias de rega deficitária contínua em que a quantidade de água fornecida à 
planta foi reduzida em, respectivamente, 60% (SDI60) e 30% (SDI30) em relação ao tratamento 
FI; e duas estratégias de rega deficitária controlada com fornecimento de água nos estados 
mais sensíveis da cultura 100% (RDI100) e 60% (RDI60) em relação ao tratamento FI, 
respectivamente, seguido de redução entre 10 e 15% do fornecimento no endurecimento do 
caroço (RDI100) e interrupção da rega no endurecimento do caroço (RDI60). O olival situa-se em 
Mirandela, nordeste de Portugal e possui 12 anos, em sistema de produção semi-intensivo (7 
m x 7 m). Considerou-se que, por cada 1 m³ de água usada na rega, são necessários 1,5 kWh 
de energia elétrica para o bombeamento de água subterrânea, com custo unitário de 0,167 
€/kWh. 
 
O processamento estatístico dos dados foi feito através do software SPSS, consistindo em uma 
análise de variância e comparação das médias com a aplicação do teste Tukey ao nível de 
significância de 95% de probabilidade (p<0,05).  
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Os resultados obtidos apontam que o tratamento RDI60 usou na rega apenas 253,9 m³/ha de 
água, cerca de 56% quando comparado com o total aplicado no tratamento FI (452,7 m³/ha). 
Assim, enquanto que os custos com eletricidade no tratamento FI foram de aproximadamente 
113,4 €/ha, no tratamento RDI60 foi de 63,6 €/ha, representando uma redução de custos de 
eletricidade de 49,8 €/ha.  
 
O tratamento RDI60 atingiu um nível de produtividade satisfatória de frutos por hectare (MF = 
2 982 kg; MS = 1 512 kg), que não difere estatisticamente do tratamento FI (MF = 3 209 kg; 
MS = 1 657 kg). Considerando, o preço médio de venda da azeitona de 0,38 €/kg, o tratamento 
RDI60 rendeu 1 133,16 €/brutos, enquanto que o tratamento FI proporcionou 1 219,42 
€/brutos ao agricultor, uma diferença de 86,26 € (7,07%). 
 
Portanto, a adoção da estratégia de rega deficitária baseada no RDI enquadra-se 
perfeitamente na sustentabilidade da atividade oleícola. Garante uma receita satisfatória ao 
agricultor, poupa despesas desnecessárias com eletricidade e água no sistema de produção e 
permite uma maior produtividade da água em uma região com elevada escassez deste recurso 
natural tão precioso. 
   
 
Keywords: Olea europaea L., RDI, SDI, Sustentabilidade 
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A gestão integrada dos recursos hídricos e energéticos em interação com as questões da 
segurança alimentar é atualmente um objetivo fundamental no setor agrícola. Entidades 
como a OCDE e a FAO têm promovido esse objetivo no contexto do designado “Water-Energy-
Food Nexus”. Nesse sentido, os decisores políticos têm considerado medidas e programas de 
apoio ao desenvolvimento económico sustentável, de que é um bom exemplo nacional o 
“Compromisso para o Crescimento Verde” (CCV - www.crescimentoverde.gov.pt). O CCV é um 
instrumento estratégico que assume a necessidade de se enfrentarem as crises associadas ao 
clima e ao aumento dos consumos dos recursos naturais; fixa vários objetivos para o período 
2020-2030, entre os quais contribuir para o crescimento económico, a eficiência e a 
sustentabilidade. Dos indicadores que apresentam metas concretas constam as eficiências 
hídrica e energética 
Nesta perspetiva e mais especificamente no âmbito das boas práticas de regadio, o projeto 
AGIR enquadra nos seus objetivos o desenvolvimento de um sistema de avaliação da eficiência 
da utilização da água e da energia, ao nível das diferentes redes que integram um 
aproveitamento hidroagrícola e, neste âmbito, foi desenvolvida uma aplicação computacional 
(AC). Ao nível da parcela agrícola (rede terciária), em particular, pretende-se identificar os 
fatores críticos de intervenção e delinear recomendações para melhorar a operacionalidade 
dos sistemas de rega e o uso do recurso água (e.g. dimensionamento ou reconversão de 
sistemas, alterações nos balanços hídricos).  
As boas práticas de rega envolvem questões sobre seleção e dimensionamento da instalação 
e posteriormente sobre condução da rega. A opção por métodos sob pressão (i.e. rega por 
aspersão e localizada) tem crescido face a vantagens de automatização e economia de mão-
de-obra, embora os custos de investimento e de gastos de energia (sobretudo nas instalações 
que requerem maiores pressões de funcionamento) sejam geralmente elevados. Os sistemas 
sob pressão mais adequados, em termos de sustentabilidade agroambiental e de 
competitividade socioeconómica, resultam de soluções de compromisso.  Com maiores 
pressões os custos são mais altos, mas as taxas de aplicação descem e mais facilmente se evita 
o escoamento superficial. Em termos de gestão, as baixas dotações tendem também a 
prevenir os escoamentos, mas a aumentar as perdas de água por efeito do vento e da 
evaporação. Consequentemente o desempenho da rega depende bastante dessas soluções, 
associadas ao dimensionamento e à gestão da rega, que deverão atender às condições 
específicas do sistema água-solo-atmosfera.  
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A eficiência de aplicação de água, nos sistemas de rega, é um indicador de desempenho que 
identifica a ocorrência de perdas de água relacionadas com os escoamentos, a evaporação e 
os desvios causados pelo vento.  
Para a classificação deste indicador, relativamente à operacionalidade de um sistema, os 
parâmetros mais importantes são as taxas de aplicação de água e a dotação (dose) de rega. A 
caracterização do solo através da textura é também necessária para se considerar a sua taxa 
de infiltração (associada à condutividade hidráulica saturada). Estes parâmetros de rega e do 
solo são propostos para se estimar o Escoamento Superficial Potencial (ESP).  
O Escoamento Superficial Real (ESR) é posteriormente simulado com valores de referência do 
ESP e do Armazenamento Superficial (AS). Este AS é apresentado numa matriz construída com 
base em valores de declive e de coberto vegetal. 
Finalmente, são considerados os parâmetros climáticos relativos à velocidade do vento 
(exceto na gota-a-gota) e à temperatura que permitem identificar as perdas de água por 
arrastamento e evaporação.  
O presente artigo tem como objetivo a apresentação da metodologia atrás referida, incluindo 
o desenvolvimento de uma AC, no âmbito do projeto AGIR, para a determinação da eficiência 
de aplicação de água ao nível da parcela. 
 
Palavras Chave: Aplicação computacional; Boas práticas; Eficiência de rega; Recursos naturais; 
Rede terciária. 
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Resumo 

A avaliação dos riscos profissionais constitui a base para uma gestão eficaz da segurança e 
saúde dos trabalhadores, sendo fundamental para a redução dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais, conforme regulado na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro. O sucesso desta avaliação traduz-se, em 
última instância, na melhoria do desempenho das empresas. Este trabalho apresenta um 
estudo de avaliação e controlo dos riscos profissionais decorrentes das atividades de 
manutenção e conservação das infraestruturas de rega e drenagem. As atividades práticas 
foram realizadas pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL). A 
avaliação foi realizada no território que constitui o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 
Lis (AHVL), durante o mês de outubro de 2019. Durante a jornada de trabalho dos operacionais 
de campo (serventes, pedreiros e cantoneiros de rega), foram identificadas as atividades 
rotineiras de manutenção e conservação, realizadas nas estruturas de rega e drenagem, 
nomeadamente: i) montagem e desmontagem de açudes, ii) reparação de canais de rega, iii) 
limpeza de canais, iv) corte de vegetação com recurso ao trator, v) aplicação manual de 
herbicida para controlo de infestantes, vi) reparação de caleiras em altura e vii) reparação de 
adufas utilizadas no sistema de rega. Para cada atividade, foram identificadas as condições 
perigosas (perigo), os riscos profissionais daí decorrentes e as possíveis consequências para o 
trabalhador. Posteriormente, foi aplicado o Método Simplificado de avaliação de riscos 
profissionais, calculado a partir das valorações atribuídas ao Nível de deficiência (Nd), Nível 
de exposição (Ne) e Nível de consequência (Nc) em todas as atividades, o que permitiu calcular 
o Nível de Intervenção (NI) de forma individualizada. Da aplicação do Método Simplificado 
resultou que os trabalhos de manutenção e conservação das estruturas de rega e drenagem, 
de acordo com o modo como são efetuados pelos trabalhadores da ARBVL, podem classificar-
se segundo os níveis de intervenção II (exigindo correção e adoção de medidas de controlo) 
ou II (podem ser melhorados, caso se justifique a sua rentabilidade). Para aplicação futura, 
foram sugeridas medidas preventivas ou corretivas a aplicar, que possibilitem a eliminação ou 
diminuição do risco e a proteção dos trabalhadores, nomeadamente: i) utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) especializados: coletes salva-vidas, protetores 
auriculares e das vias respiratórias, galochas, capacetes de proteção, luvas, viseiras, fatos 
impermeáveis e botas de segurança; ii) implementação de pausas; iii) rotatividade de tarefas 
e de postos de trabalho, para diminuir a exposição à condição perigosa; iv) facultar a formação 
e informação aos trabalhadores sobre os riscos da atividade e medidas de prevenção a adotar; 
v) monitorização do ruído; vi) encapsulamento de máquinas ou motores particularmente 
ruidosos; vii) verificação regular do estado de conservação dos equipamentos; viii) utilização 
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de arco no trator e formação COTS (Conduzir e Operar o Trator em Segurança) e ix) ventilação 
adequada das instalações.  
 
Palavras Chave: avaliação de riscos profissionais, método simplificado de avaliação de riscos 
profissionais, segurança e saúde no trabalho, Associação de Regantes e Beneficiários do Vale 
do Lis. 
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Resumo 

A cultura do arroz tem um valor económico e social muito significativo. O arroz é um bem 
alimentar muito importante, pela tradição de consumo, pela sua elevada qualidade 
nutricional, e por ser estratégico, em alguns países, para a segurança alimentar. O aumento 
da procura que se está a registar, resulta do crescente consumo humano, designadamente  na 
bacia do Mediterrâneo. É uma cultura regada através do método do alagamento contínuo em 
canteiros de nível. A esta prática de regadio estão associados benefícios inequívocos, tais 
como o controlo da salinização do solo em áreas de risco de intrusão salina, o uso benéfico da 
fertilidade do solo em condições de drenagem muito desfavorável, em zonas baixas e 
alagadiças, inviáveis para a generalidade das culturas, e o suporte de um agroecossistema com 
um papel relevante na biodiversidade, com destaque para as aves. 
O método de rega por alagamento contínuo é muito exigente em água de rega, na 
comparação com a generalidade dos métodos aplicados noutras culturas. Isto em 
consequência de implicar um percolação profunda significativa, e da necessidade da 
drenagem superficial da água do canteiro. Atualmente, a rega do arroz em canteiros com 
nivelamento de terras de precisão exige muito menos água do que no passado. Há, no 
entanto, problemas reconhecidos: i) a escassez de água e o aumento da sua procura par outras 
finalidades, como a conservação da natureza, que limita a água disponível para a rega do 
arroz; ii) as práticas culturais intensivas que podem levar ao arrastamento de nutrientes e de 
agroquímicos por percolação ou drenagem, afetando a qualidade do meio hídrico e dos 
agroecossistemas; iii) a condição de alagamento do solo provoca emissões de metano para a 
atmosfera, com um impacte ambiental negativo. As alterações climáticas, o aumento das 
situações de escassez de água e as maiores exigências da sociedade para a conservação do 
ambiente, conduzem à necessidade de estabelecer práticas alternativas ao alagamento 
contínuo, para aumentar a eficiência do uso da água, e salvaguardar a qualidade ambiental 
dos agroecossistemas orizícolas. Assim, torna-se prioritária a poupança de água na produção 
de arroz, para salvaguardar a sua sustentabilidade económica e ambiental.  
A presente comunicação apresenta um estudo - no âmbito do projeto MEDWATERICE 
(www.medwaterice.org), do programa PRIMA - com os seguintes objetivos: i) Avaliar as 
práticas tradicionais da rega do arroz, por alagamento contínuo, através de monitorização de 
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campo; ii) Experimentação de campo de técnicas de economia de água aplicando o método 
de rega por canteiros de nível, em especial a técnica do Alagamento Intermitente (AWD - 
Alternate Weting and Drying); iii) Experimentação de campo da microrrega por gotejamento 
na rega do arroz, avaliando-se a extensão da cultura a áreas não tradicionais, com menores 
recursos hídricos e solos mais ligeiros. Em todos estes ensaios serão adotadas as tecnologias, 
variedades de arroz e práticas agronómicas mais adequadas, com base no conhecimento atual 
disponível, quantificando-se os seus impactos na eficiência do uso da água e na produtividade. 
Numa fase posterior do estudo, serão definidos indicadores para avaliação quantitativa da 
sustentabilidade ambiental, económica e social das opções de rega.  
A experimentação de campo foi instalada em vários locais dos aproveitamentos hidroagrícolas 
do Vale do Lis e do Baixo-Mondego, envolvendo a DRAPC e as respetivas Associações de 
Regantes. A metodologia assentou em comparar a gestão da rega nas condições tradicionais 
de alagamento com a técnica de poupança de água AWD, em parcelas próximas, com práticas 
de cultivo semelhantes. Por outro lado, a prática do gotejamento decorreu apenas numa 
parcela do Vale do Lis. A avaliação de campo incluiu observações meteorológicas, medições 
de textura, hidrodinâmica do solo e nível freático, das operações de cultivo, das aplicações 
fitossanitárias, e da produtividade. Nas parcelas regadas por canteiro de nível mediu-se, com 
registo contínuo, o caudal aplicado na rega, o nível de água superfícial no solo, e a drenagem 
superficial. Na parcela regada por gotejamento, mediu-se o caudal de alimentação, a pressão 
de serviço, a energia consumida e o teor de água do solo com sonda TDR. A análise dos dados 
baseou-se no método do balanço hídrico dos canteiros, com base na dotação bruta de rega, 
evapotranspiração cultural, escoamento superficial de drenagem, e níveis de água superficial,  
a determinação da percolação profunda.   
Os resultados obtidos correspondem aos volumes de água usada na rega, às condições de 
alagamento e drenagem dos canteiros e à sua relação com a produtividade. Serão 
apresentados os valores comparativos entre o alagamento tradicional e a técnica AWD, 
relativos à campanha de 2020, assim como algumas questões práticas na aplicação desta 
técnica. Serão também apresentados da experimentação de gotejamento, em especial de 
consumo de água e produtividade, e as questões relacionadas com as variedades, a fertirrega, 
a sementeira em seco e o controlo de infestantes. 
 
 
Palavras Chave: Rega do arroz, poupança de água, AWD, MEDWATERICE, Vale do Lis, Baixo-
Mondego 
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Resumo 

O regadio permite a melhoria significativa da produtividade da terra e o controlo dos efeitos 
da variabilidade climática, resultando numa maior competitividade empresarial agrícola. A sua 
gestão racional e eficiente requer a disponibilidade de informação, através de monitorização. 
Neste sentido, foi constituído o Grupo Operacional para a gestão da água no Vale do Lis, com 
ação no período 2018 a 2022, visando inovar o processo de gestão da água em regadio, em 
intervenção integrada e harmonizada nos diferentes níveis do Aproveitamento. As ações de 
monitorização da rede coletiva de abastecimento envolveram medições quantitativas das 
afluências aos vários setores de rega e o respetivo consumo de energia na bombagem dos 
reforços de caudal praticados, bem como medições da qualidade físico-química e 
microbiológica da água de rega e drenagem. Também foi monitorizada a procura de água para 
rega com base nas necessidades hídricas das culturas praticadas e a avaliação dos principais 
sistemas de rega aplicados.  
 
A monitorização da quantidade de água para rega incidiu nos setores de abastecimento, nos 
elementos principais de funcionamento e operação do sistema, com o controlo das respetivas 
afluências por açude e recarga por bombagem da rede fluvial ou de drenagem e posterior 
distribuição para a rede de rega secundária. A monitorização do abastecimento considerou a 
medição de caudais afluentes a cada setor, baseada em registo limnimétrico, e medições de 
consumo de energia nas estações elevatórias. Para a avaliação da procura de água de rega, 
utilizaram-se observações meteorológicas, registos da ocupação cultural e cálculo da 
evapotranspiração cultural. Para a avaliação da rega e drenagem ao nível da parcela, efetuou-
se avaliação de campo para os principais métodos de rega: de superfície, microrrega por 
gotejamento e aspersão, estacionária e móvel. 
 
A reutilização da água das valas de drenagem permite mitigar a escassez de água e melhorar 
a equidade de distribuição, mas agrava os riscos de segurança sanitária dos agricultores e dos 
alimentos e de salinização do solo. Assim, o controlo de qualidade da água em termos físico-
químicos e microbiológicos é de extrema importância para a gestão da rega. A avaliação da 
qualidade físico-química foi efetuada com sonda multiparamétrica portátil para diversos 
parâmetros, como o pH, condutividade elétrica e saturação do oxigénio dissolvido. As análises 
microbiológicas incluíram a enumeração de coliformes totais através de filtração por 
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membrana ou tubos múltiplos e incubação em meio de cultura apropriado. Os resultados 
indiciam algumas situações de risco de salinização do solo e microbiológico, justificando-se 
ações, em especial ao nível da parcela do agricultor.  
 
Os resultados obtidos apontam para ações prioritárias para consolidar a melhoria da gestão 
da água: i) implementação de planos operacionais de distribuição de água que permitam um 
melhor ajustamento da distribuição com a procura de água de rega; ii) reforço da manutenção 
e conservação das infraestruturas hidráulicas para reduzir as perdas de água e controlar 
melhor o escoamento; iii) melhoria dos sistemas de rega na parcela, reduzindo a mão-de-obra 
e aumentando a uniformidade da distribuição, através de planos de calendarização da regas 
com base na monitorização meteorológica, na evolução da humidade do solo e em medições 
de índices de vegetação por deteção remota; e iv) melhoria do controlo da qualidade da água 
com o objetivo da sua reutilização através das valas de drenagem.  
 
A atividade experimental do projeto vai prosseguir com a consolidação do plano de 
monitorização da água, do solo e das culturas, integrando-o em sistema de informação. Este 
suporte de dados é uma ferramenta importante no apoio à decisão para a melhoria de 
qualidade das práticas operativas e de redução de desperdícios de água e energia, no interesse 
da Associação de Regantes, agricultores do Vale do Lis e outros atores do desenvolvimento 
local e regional. 
 
Palavras Chave: Vale do Lis, gestão da água, regadio coletivo público, monitorização 
ambiental, desenvolvimento rural. 
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Resumo 
 

A comunicação apresenta os resultados do trabalho desenvolvido entre 2018 e 2020 pelo 
Grupo Operacional para a Gestão da Água no Vale do Lis, tendo o respetivo aproveitamento 
hidroagrícola uma área de cerca de 2000 ha, gerido pela Associação de Regantes e 
Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL). O Grupo Operacional desenvolve estudos em várias 
componentes: hidráulica, agricola, ambiental e socio-económica, sendo na comunicação 
focados na  monitorização hidráulica da distribuição de água de rega no sistema coletivo.  
 
No aproveitamento hidráulico do Vale do Lis o sistema coletivo de distribuição de água às 
parcelas faz-se por gravidade, através de um conjunto de canais de pequena dimensão (com 
profundidades entre 0.4 e 0.8 m), dos quais derivam regadeiras em conduta que abastecem 
as tomadas de água na parcela, servidas com baixa pressão. No desenvolvimento da rede 
primária de distribuição não existe um canal condutor geral comum a todo o aproveitamento, 
mas um conjunto de canais que vão sendo progressivamente abastecidos a partir do rio Lis ao 
longo do Vale. Cada canal serve uma área respetiva a qual é denominada por sub-bloco.  A  
maioria dos canais têm capacidade de vazão limitada bem como reduzida disponibilidade de 
água a montante, pelo que necessitam de ser reforçados em caudal a partir do Lis ou de valas 
de drenagem e coletores de enconsta ao longo do seu desenvolvimento, para o que se recorre 
a estações elevatórias.  
 
Relativamente à drenagem o aproveitamento é composto por um sistema de valas que 
drenam quer os excedentes da precipitação e rega dentro do vale, quer escorrências 
provenientes das encostas adjacentes, sendo a última a principal contribuições para os 
excessos de água de drenagem que se verificam. Nalguns casos, a cota da vala de drenagem é 
inferior à do rio Lis, pelo que têm de ser recorrer a estações elevatórias de drenagem, com 
custos operacionais elevados.  
 

Os principais problemas de gestão da água no aproveitamento devem-se 
essencialmente ao envelhecimento das infraestruturas, verificando-se fugas de caudal nos 
canais e regadeiras e consumos elevados de energia nas estações elevatórias. O trabalho 
apresentado baseia-se na monitorização hidrométrica na rede hidráulica do aproveitamento, 
o que permite efetuar um diagnóstico do funcionamento da rede, servindo de base de apoio 
à prática operacional da ARBVL.   

 



 

 

68 

VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

25 e 27 novembro 2020 
 

A metodologia utilizada baseou-se numa rede de observações para avaliação dos 
caudais de escoamento em pontos estratégicos dos vários canais, utilizando-se o método da 
secção velocidade para quantificação do caudal escoado. As medições efetuaram-se com 
recurso a molinete e ao caudalímetro TELEDYNE ISCO, o qual obtém a velocidade de 
escoamento com base na emissão de ondas ultrassónicas em conjunto com o efeito Doppler. 
Com vista a obter uma medição contínua de caudal, procedeu-se à instalação de sensores de 
nível de escoamento, com funcionamento por medição da pressão, e da utilização de curvas 
de vazão deviamente calibradas para cada secção. Para a avaliação da procura potencial de 
água no período da época de rega, instalaram-se três estações meteorológicas no Vale do Lis, 
tendo os respetivos dados climáticos sido utilizados no cálculo da evapotranspiração de das 
culturas.  
 

A metodologia aplicada permitiu estimar os consumos e as necessidades de água nos 
sub-blocos ao longo das campanhas. Verificaram-se divergências entre o consumo e a 
necessidade de água, explicadas pela degradação das infraestruturas e pelas limitações 
operacionais na gestão do sistema. O exercício de monitorização desenvolvido poderá ser uma 
ferramenta importante, facilitando tomadas de decisão diárias, tais como a abertura das 
comportas de adução aos canais ou o funcionamento das estações elevatórias de reforço e de 
drenagem, permitindo assim a melhoria da eficiência de gestão da água do aproveitamento. 

 

 
 
Palavras Chave: Vale do Lis; gestão da água; hidrometria; canais; estações elevatórias. 
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Resumo 
 
A comunicação apresenta um estudo sobre a avaliação de sistemas de rega por aspersão 

no perímetro hidroagrícola do Vale do Lis. O perímetro é servido por uma rede distribuição 
em baixa pressão, daí que se pratique convencionalmente rega de gravidade. Alguns 
agricultores optam por sistemas sob pressão, nomeadamente na rega de frutícolas e 
hortícolas, sendo a respetiva pressurização a carga de cada um.  Estando as insfraestruturas 
hidráulica de distribuição em elevado grau de degradação, foi efetuado um projeto de 
reabilitação do sub-perímetro I com uma área de cerca de 1000 ha. Neste sub-perímetro é 
preponderante o cultivo de milho forrageiro, no qual é praticado rega por sulcos.  Vindo a 
futura rede de rega vir a ser pressurizada, perspetiva-se um significativo aumento dos 
sistemas de rega de aspersão em culturas forrageiras. Assim, no âmbito das atividades do 
Grupo Operacional para a Gestão da Água no Vale do Lis, efetuou-se uma avaliação de um 
sistema de rega por rampa pivotante, numa parcela inserida no sub-perímetro a converter, 
com o objetivo de reconhecer as respetivas potencialidades e inerentes limitações perante o 
contexto físico do Vale do Lis. Com este trabalho pretende-se contribuir para uma melhor 
adequação dos novos métodos de rega que se preveem vir a ser implementados.  

 
O trabalho desenvolvido incidiu na avaliação de campo do sistema de rega por rampa 
pivotante numa parcela com cerca de 10 ha ocupada com milho forrageiro. A metodologia de 
avaliação aplicada visou obtenção de um conjunto de indicadores de desempenho, como 
eficiência de aplicação, eficiência potencial de rega, uniformidade de distribuição e coeficiente 
de uniformidade. Foram utilizados coletores de precipitação em vários raios de diferente 
orientação por forma melhor avaliar o efeito do vento.  O desempenho da rampa em termos 
de largura molhada e intensidade de precipitação foi igualmente avaliado, para distintas 
condições de velocidade percentual. Para apoio ao estudo da evaporação, durante e após a 
rega, recorreu-se a uma estação meteorológica instalada no âmbito das atividades do grupo 
operacional.  
 
Os resultados obtidos permitiram concluir que em parcelas de maior dimensão no Vale do Lis 
a opção por rega com rampa pivotante é adequada. Os frequentes problemas de atascamento 
e escoamento superficial são pouco relevantes, dado os solos terem boa permeabilidade e 
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declives muito suaves. Porém, no Vale é comum ocorrer vento intenso, que afeta a 
uniformidade de distribuição da pluviometria. Por outro lado, na impossibilidade de rega 
durante a noite, as perdas por evaporação podem ter impacto significativo na eficiência de 
aplicação. No equilíbrio entre a escolha dos emissores e o ajuste das velocidades percentuais 
podem encontrar-se soluções para minimizar os problemas identificados e potenciar as mais 
valias dos sistemas de rega por aspersão. 

 
 
  

 
Palavras Chave: Vale do Lis; rega de aspersão; rampa pivotante; avaliação da rega 
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Resumo 

A comunicação incide na avaliação da evapotranspiração cultural (ETc) da cultura do arroz, no 
âmbito do projeto MEDWATERICE (www.medwaterice.org), do programa PRIMA, onde se 
pretende avaliar os consumos de água do cultivo convencional em alagamento, bem como 
perante a implementação de técnicas de economia de água, nomeadamente através do 
Alagamento Intermitente (AWD - Alternate Wetting and Drying flooding). O trabalho foi 
desenvolvido no bloco da Quinta do Canal, no Baixo Mondego, numa exploração agrícola 
exclusiva de arroz, gerida pela Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola 
do Baixo Mondego (ABOFHBM), nos anos de 2019 e 2020.  
 
A cultura do arroz é a que apresenta maior consumo unitário de água no regadio nacional. Tal relaciona-se à 
forma convencional de cultivo sob alagamento ou submersão, onde existe um consumo acrescido devido ao 
potenciamento dos fluxos de percolação, bem como devido às práticas comuns de enxugo (ou quebra seca) e 
reenchimento do canteiro, que são efetuadas ao longo do ciclo cultural. Por outro lado, são majorados os 
consumos de evapotranspiração, devido ao número de dias com presença de lâmina líquida à superfície. A 
estimativa destes diferentes itens de consumo na cultura pode ser efetuada por medição direta, por estimativa 
a partir de equações físicas ou por diferença de acordo com aplicação do balanço hidrológico. Sendo a 
componente percolativa a de avaliação mais complexa, é normalmente aquela à qual se reserva a obtenção por 
diferença no balanço. Os volumes de rega e drenagem podem ser facilmente quantificados com base em 
medições hidrométricas., sendo a evapotranspiração obtida por através de tinas evaporimétricas ou por 
aplicação de metodologia apresentada no livro FAO 56.   

 
A metodologia aplicada consistiu na instalação de uma tina evaporimétrica classe A, inserida 
num canteiro de arroz, junto à qual foi instalada uma estação meteorológica para medição 
dos elementos para cálculo da evapotranspiração de referência (ETo). Desta forma, a 
avaliação da evapotranspiração cultural pode ser efetuada de duas formas complementares: 
através das medições da tina, utilizando-se um coeficiente de tina ajustado de acordo com a 
presença de água à superfície do canteiro; por aplicação de um coeficiente cultural à ETo, 
ajustado ao longo de ciclo. Foram monitorizados dois canteiros com 1.6 e 3.2 ha, onde se 
praticou arroz de variedade Ariete. Em cada canteiro foram instalados medidores de nível da 
lâmina de água para quantificar a variação do armazenamento, medidores de caudal para 
avaliação das regas e tubos piezométricos para monitorização do nível freático.  
 
Para interpretação dos resultados relativos à esvapotranspiração, efetuou-se uma 
comparação entre os valores obtidos pelos dois métodos, com o valor proveniente da 
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aplicação do balanço hidrológico. Na calibração do balanço, a componente percolação não 
pode ser medida, tendo sido estimada por correlação com a profundidade do nível freático. 
Os resultados permitiram concluir que a medição pela tina evaporimétrica é a mais adequada 
na fase inicial, diminuindo a sua fiabilidade à medida que se verifica o ensombramento da 
água derivado ao crescimento da cultura. Pelo contrário, a obtenção da ETc por cálculo é mais 
adequada nas fases de planta adulta, tendo a metodologia aplicada ajudado num melhor 
ajustamento do respetivo coeficiente cultural. 
 
 
Palavras Chave: Evapotranspiração, rega do arroz, balanço hidrológico, hidrometria, 
MEDWATERICE, Baixo Mondego 
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Resumo 

A cultura da romãzeira está bem adaptada às condições do clima Mediterrânico e, nos últimos 
anos, surge na forma de pomares intensivos de regadio no Alentejo. Nesta região, a água é 
um fator de produção limitante para a produção agrícola, potenciado pelos efeitos das 
alterações climáticas. Desta forma, e no âmbito do projeto INNOACE - Innovación abierta e 
inteligente en la EUROACE, (tarefa 2.1.6.), realizou-se um ensaio de rega deficitária controlada 
na cultura da romã durante 2018 e 2019. O ensaio decorreu num pomar de romãzeiras, com 
cerca de 5 anos (cv. Wonderful), situado no Monte das Carvoeiras, na freguesia de Nossa 
Senhoras das Neves, Beja. Apresentam-se os resultados da avaliação de três estratégias de 
rega: rega do agricultor (100% ETc durante todo o ciclo da cultura), rega deficitária controlada 
na fase de floração-início da formação do fruto (25% da ETc – RDC1) e rega deficitária 
controlada na fase final de crescimento do fruto-maturação (25% da ETc – RDC2). O efeito 
destas estratégias de rega foi avaliado periodicamente através do estado hídrico das fruteiras 
e foram, também, quantificadas a produção e as propriedades físico-químicas e nutricionais 
dos frutos produzidos. Em 2018, os resultados mostraram que a estratégia RDC2 permitiu uma 
economia de água da ordem dos 15% sem comprometer a produção e a qualidade do fruto 
produzido. No entanto, em 2019, observaram-se maiores diferenças na produção obtida sob 
as estratégias de rega estudadas, embora estatisticamente não significativas, com RDC2 a 
originar menor produção. A RDC2 influenciou também, neste caso significativamente, as 
características do fruto, resultando em frutos mais leves e mais pequenos. Em ambos, os anos 
a aplicação da rega deficitária na fase final de crescimento do fruto-maturação (RDC2), 
aumentou o teor em sólidos solúveis totais (° Brix) nos bagos de romã. 
 
 
Palavras Chave: Punica granatum L., Clima Mediterrânico, Rega Deficitária Controlada, 
Produção e qualidade. 
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Resumo 

As pastagens e as forragens são a base da alimentação dos equinos. Uma vez que no clima 
mediterrâneo a produção de pastagens escasseia em parte do ano torna-se indispensável 
fornecer forragens conservadas aos animais para garantir as suas especificidades nutricionais. 
É ainda de realçar que o centro e sul de Portugal correspondem a uma das zonas mais afetadas 
pelas alterações climáticas, assistindo-se a um aumento da frequência e intensidade das secas, 
sendo necessário adotar estratégias de condução da rega que visem a poupança de água. 
Neste âmbito, realizou-se um estudo durante campanha de 2018/2019, numa parcela de 
regadio destinada à produção de forragens para cavalos, localizada na região da Azambuja, 
com o intuito de averiguar o efeito da rega deficitária na produtividade e qualidade das 
forragens. No âmbito do acompanhamento da área regada foi avaliada a composição florística 
(nomeadamente as espécies presentes), a qualidade da forragem verde e conservada, bem 
como o teor de água do solo e a produção de matéria seca dos três cortes de forragem 
realizados durante esta campanha. Os três cortes foram efetuados em condições hídricas 
muito distintas, tendo-se verificado durante o primeiro corte a ocorrência de encharcamento 
do solo. O segundo corte foi produzido em condições de conforto hídrico devido à precipitação 
ocorrida e o terceiro corte foi sujeito a um nível de stress hídrico elevado. A rega iniciou-se 
após o primeiro corte (20 de março de 2019) e até ao fim do ciclo (12 de junho de 2019), tendo 
sido adotada uma estratégia de rega deficitária. A dotação de rega aplicada através do pivot 
durante todo o ciclo foi estimada como sendo de aproximadamente 83 mm. O modelo ISAREG 
foi utilizado para avaliar a rega efectuada pelo produtor. Os três cortes realizados (23/03; 
12/05 e 13/06) tiveram produtividades de 2,8; 3,4 e 2,1 ton matéria seca/ha, respetivamente, 
tendo-se obtido uma produtividade global de 8,3 ton matéria seca/ha. O segundo corte 
apresentou-se como o mais produtivo, provavelmente devido ao facto das condições 
edafoclimáticas (nomeadamente temperatura, radiação e drenagem) terem sido, durante 
esse período, mais favoráveis à produção destas espécies (Lolium multiflorum Lam. e Trifolium 
resupinatum L.).  
Ao nível da qualidade foram analisados laboratorialmente alguns parâmetros, tais como: 
matéria seca, proteína bruta, NDF – fibra em detergente neutro, ADF – fibra em detergente 
ácido, ADL – lenhina em detergente ácido, cinza e matéria orgânica. Todos estes parâmetros 
se apresentaram, para os três cortes, dentro dos valores padrão sugeridos na literatura, 
verificando-se assim que a forragem produzida foi de boa qualidade.  
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Palavras Chave: Forragem conservada; Qualidade da forragem; Produtividade; Necessidades 
de rega; Rega deficitária. 
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Resumo 

A agricultura é um sector muito dependente das condições meteorológicas, por isso será 
muito afetada pelas alterações climáticas (AC). Acresce o facto de Portugal se situar numa das 
regiões mais vulneráveis às alterações climáticas, o que torna necessário o desenvolvimento 
de medidas de adaptação que permitam a manutenção da produção agrícola num futuro em 
que se antecipa um aumento da escassez de recursos hídricos disponíveis para a rega. Este 
trabalho tem como principal objetivo definir medidas de adaptação às alterações climáticas 
nas culturas de regadio e avaliar os respetivos impactos nas necessidades de rega de algumas 
das principais culturas nas regiões de Évora (Alto Alentejo) e Lisboa (Região Metropolitano de 
Lisboa). A primeira medida de adaptação proposta consiste em antecipar as datas das 
sementeiras das culturas, tentando desta forma reduzir a exposição das culturas ao período 
mais crítico verão. A segunda medida de adaptação passa por melhorar as tecnologias de rega, 
aumentando-se a eficiência de rega, tentando-se desta forma compensar o aumento das 
necessidades de rega. Selecionaram-se as culturas do milho e da vinha para a região de Évora 
e as culturas do tomate e da alface na região de Lisboa, assumindo-se um cenário de 
manutenção do padrão cultural. Consideram-se os dados climáticos históricos observados nas 
estações meteorológicas de Évora e Lisboa para o período de referência 1971-200. Através do 
portal do clima obtiveram-se as séries relativas aos cenários de alterações climáticas 
(anomalias) para os diferentes cenários RCP (Representative Concentration Pathway) 
disponíveis RCP4.5 e RCP8.5, considerando o período de 2071-2100. Conhecidos os valores da 
evapotranspiração de referência a da precipitação para o período de referência (1971–2000) 
e para os cenários futuros de alterações climáticas (RCP 4.5 e 8.5; 2071–2100), para as regiões 
de Évora e Lisboa, estimaram-se as necessidades de rega das culturas, através da simulação 
do balanço hídrico do solo, usando o modelo ISAREG. Os resultados deste estudo indicam, 
para os cenários futuros, um aumento da temperatura do ar e uma diminuição da precipitação 
para as duas regiões. As necessidades globais de rega aumentam consideravelmente no 
futuro, para as duas regiões, se não forem tomadas medidas de adaptação. A primeira medida 
de adaptação, que passa por antecipar a sementeira em um mês, permite reduzir o consumo 
total de água para rega para as quatros culturas estudadas, em comparação com o período de 
referência. Esta diminuição deve-se à antecipação das datas de sementeira das culturas, 
ajustando-as às novas condições de temperatura e precipitação, de forma a evitar os períodos 
de temperaturas excessivas. Os resultados obtidos para a segunda medida estudada que passa 
por melhorar as tecnologias de rega (sistemas de rega mais eficientes) mostram que esta 
medida permite diminuir ou limitar o aumento das necessidades de rega de acordo com os 
cenários de AC considerados. Verifica-se, assim, que as medidas de adaptação avaliadas 
permitem diminuir ou limitar o aumento das necessidades de rega para os cenários futuros 
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de AC, em especial se forem usadas em conjunto o que permitirá reduzir consideravelmente 
as necessidades de rega das culturas. Estes resultados mostram que o sector agrícola tem 
alguma margem para reduzir os impactos esperados nas necessidades de rega das culturas 
ajustando-se a uma menor disponibilidade de água para rega projetada para os cenários 
futuros de AC.  

Palavras Chave: Alterações climáticas, Cenários climáticos, Medidas de adaptação, 
Necessidades de rega, Modelo de balanço hídrico do solo. 
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Resumo 

O uso intensivo de antibióticos na saúde humana, pecuária e indústria tem levado à presença 
de uma ampla gama de resíduos de antibióticos e bactérias multirresistentes, detectáveis em 
várias matrizes ambientais, tornando-se uma preocupação pública emergente. A colheita de 
informações sobre os efeitos dos antibióticos nos ecossistemas agrícolas exige estudos 
ambientais locais e regionais. O Projecto de Rega do Vale do Lis foi seleccionado como área 
de estudo de caso, devido à grande importância agrícola e sócio-económica que tem para a 
Região. No entanto, no verão, a má qualidade da água e a escassez de água podem ter 
implicações negativas para o agro-ecossistema. Este trabalho descreve um projeto de 
investigação para caracterizar a origem de bactérias resistentes e genes de resistência em 
diferentes matrizes de água, solo e plantas. Através da monitorização e experimentação 
pretende-se contribuir para a gestão da água de irrigação. As tarefas incluem: 1) seleção de 
locais de amostragem por meio de sistemas de distribuição de água, campos regados e 
plantações; 2) caracterização dos locais de amostragem; 3) exame quantitativo e qualitativo 
de Enterobacteriaceae  resistentes a 14 antibióticos; 4) determinação de perfis de resistência 
a antibióticos; 5) detecção e identificação de genes de resistência; 6) identificação de fontes 
de contaminação e reservatórios.  
 
A principal constatação deste estudo foi que o solo tratado com resíduos biológicos é um 
reservatório para as bactérias resistentes e seus genes. Todos as amostras revelaram uma alta 
frequência de isolados de multiresistentes (60% a 69%). Assim, a propagação ambiental dessas 
bactérias pode tornar-se um motivo de preocupação, uma vez que estrume não-curtido é 
frequentemente usado para fertilização dos campos. Este artigo fornece uma visão sobre a 
real contribuição da pecuária para o problema de saúde pública nesta Região. 
 
Os resultados esperados para os locais de amostragem, sua variabilidade temporal nas 
matrizes selecionadas são: 1) total de bactérias cultiváveis; 2) perfil de resistência a 
antibióticos por isolado para diferentes classes de agentes antimicrobianos; 3) detecção e 
identificação de genes de resistência antimicrobiana. Esta informação sobre a entrada e saída 
de bactérias resistentes a antibióticos ao longo dos cursos de água, a contribuição de águas 
residuais e das diferentes práticas agrícolas para a disseminação desses contaminantes na 
comunidade microbiana deste ecossistema pode contribuir para delinear as melhores práticas 
de gestão de água de rega a ser adotado no Vale. Este estudo faz parte do Grupo Operacional 
de Gestão da Água no Vale do Lis. 
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Palavras Chave: resistência a antibióticos, estrumação, bactérias multirresistentes 
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Resumo 

A oliveira (Olea europaea L) é uma cultura com elevada importância económica na região 
mediterrânica, sendo esta caraterizada por verões quentes e secos e invernos húmidos e frios. 
Trata-se de uma cultura perene muitas vezes cultivada em sequeiro. Apesar da oliveira ser 
tolerante ao défice hídrico prolongado que se verifica na primavera-verão nas regiões de clima 
mediterrânico, ela responde positivamente à rega, aumentando a produção. O 
desenvolvimento tecnológico e das redes de regadio permitiu que, em Portugal, muitos dos 
novos olivais e outros já plantados, tivessem fácil acesso à água, permitindo a exploração da 
cultura em regadio. Contudo, face aos cenários de alterações climáticas que apontam para a 
diminuição da quantidade de precipitação e aumento da irregularidade da sua distribuição ao 
longo do ano, é fundamental optar por estratégias de rega que visem a otimização do uso da 
água pela cultura, reduzindo os desperdícios de água, e que preservem a qualidade do 
produto final. 
 
Para avaliar o efeito do stress hídrico e da maturação na evolução da composição bioquímica 
dos frutos ao longo do seu ciclo reprodutivo, as plantas foram submetidas a várias estratégias 
de rega. Assim, num olival comercial, composto por plantas adultas da Cv. Madural, foram 
instaladas cinco estratégias de rega diferentes. Uma estratégia bem regada (FI), com 100% da 
evapotranspiração estimada (ET), duas de rega deficitária contínua, com 60% (SDI60%) e 30% 
(SDI30%) da água fornecida no FI, e outras duas de rega deficitária controlada, onde se rega 
100% (RDI100%) e 60% (RDI60%) da água fornecida na FI durante as fases sensíveis aos défice 
hídrico e com interrupção para 10 e 0%, respetivamente, na fase do endurecimento do caroço. 
As azeitonas foram colhidas em quatro datas distintas acompanhando a evolução da 
maturação. Das amostras determinou-se o teor de: compostos fenólicos, flavonoides, orto-
difenóis, pigmentos, antocianinas, e avaliou-se a atividade antioxidante. 
 
Com o decorrer da maturação, os resultados mostraram um decréscimo nos valores dos 
parâmetros bioquímicos avaliados, sendo os polifenóis e os pigmentes os parâmetros onde 
mais se verifica essa diferença. Enquanto que o FI100% consistiu na estratégia de rega que 
apresentou os valores mais baixos nos parâmetros analisados, o RDI60%, apresentou os valores 
mais elevados com exceção nos parâmetros relativos aos polifenóis. O resultado mais elevado 
no valor de compostos fenólicos foi obtido no SDI30%, 96,3 mg/g. Ao nível dos flavonoides, foi 
nos regimes SDI60% e SDI30%, onde se obteve os valores mais elevados, respetivamente, com 
43,1 e 41,1 mg/g. Quanto aos orto-difenóis, os tratamentos SDI60%, SDI30% e o RDI100%, 
apresentaram o teor mais elevado, respetivamente, com 13,7; 13,4 e 12,8 mg/g. Os resultados 



 

 

81 

VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

25 e 27 novembro 2020 
 

dos parâmetros associados à atividade antioxidante foram de encontro com os dos polifenóis, 
diminuindo com o decorrer da maturação. Nos pigmentos, com exceção da luteína, foi nos 
regimes onde se interrompeu a rega que se obteve os resultados mais elevados, sendo o FI100% 
o que apresentou o teor de pigmentos mais reduzidos. 
 
Contudo, os resultados obtidos neste estudo são ainda preliminares, sendo necessário, 
continuar a avaliar o impacto do défice hídrico e da maturação durante os próximos anos. 
 
Palavras Chave: Olea europaea L, Rega deficitária, Polifenóis, Ação antioxidante, Pigmentos. 
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